
ا
 

. 

ََ 

> 

2

 

ا
س
م
 

 ةملع

أ
ل
ه
 

ل
 
 ةكمرم

 ى
 مسإ#

 ا
 حس

ل
م
ي
 

 دي

م
ز
 

 فيه

 حرب

ل
و
ب 
ه
ا
 

 هويبحي

- 

3 

 نموا

 بج

 تاء

ج
ر
 

١ 

0 

 5

ك
ك
 

ة

ب

 

ا
ك
د
 

0
 

5 
 03 ل

 # ن رع نك

/ + 

 ابان

1
 

 ١

: 

: 

: 

ف
أ
 

34 

0
1
 

+ 

0
1
0
 

ع
ت
 

ف
و
 
ش
ت
ي
ك
ى
 

ث
 

 دبو

ب
 

ي

ض

ا

ي

ر

 

 دافع

3 

د
ه
 

 سو

 بسس

 ةسابب

ي
د
 

 فدويحتب

 تح

 حبلا

 ص

 هس:

 لع

 اصيب:

 ربع

 با

 وحد

 ١

0
 

: 

ذ
ه
 

 و

- 

7 

5 

5 

7
 

6 

م
ا
 

ا
 

 ا

-
0
 

2 

. 

ولا
بشي
ض 
ر
 
درج
ستأ
 
و
 
طع
 

نكسب_
 اه
“
6
 
عر
" 

. 

سم
 ف
وم
هج
ع 
 

ام
 د
 ل

ا
ت
ا
و
 

: 

عا
 د

 يا

 هك
:6
 
واع
 





 نيرلا اى خشن ءابنلا رجيضت
 ساو اطتبا اورد نار يزيإع

 هرزلورسع ب



 مص و رسل ت7

1 

 ا ١ ا 2 5 3 وتل

 ادعي نومنر اهناددعو ذكاء: صعلا

 ايتازكذد دورت ١ ايادلع يانور نيثمرلأ

 1 لحي فوم قف
 كوكب يسن عنو © تولداتدد 0 وزو

 ا أرق اوه هنيئا كلذ
 اياد هيا ساونا 0 زها

 ًُ نين شيدحفا وضح ميزا نلدؤاتوت
 ا نول ءاسي معلا ة

 نعنولءاسدلاةن نبتة معا وأ اني

 عانس (اؤساضياانعمرضمفلا ميما ظ

 اخف ىات و را (مةتصناخا هلوتكينمهاألا ظ
 ابا نسأل نح نمل ا | 2 ى



 اعراب نامدح واتا ةخشيؤرظملاوبليزع
 _كاقت بلا ءازكمأ انقلزعم داتقلاقمنأءلازعم نا

 م ىزلا ١ اريك مازعم ضم
 قوص منسم كلبي من 5
 سمعة دل هذاك ىلاوم ْبذكلا هزمؤلؤم

 نادك يذكر يذاكر

 "مانسيت ة وسب دكر كوملا ٠
 ربنا يكس مالت هئانانيمانم ظ

 هد كي
 ب هليزركيإَق لق نإف ]اس هيفو ةميلؤذ ياَعَح

 1 ريا نمزعد ول كامي س راك :نيميسولم 8
 0 دانك نزله ب ا توراكانم
 7 نيساول يا دلعي سولكهانمم نارك نؤكد
 َ 1 ديبكا يع ناميس دلك منجلاناخدي
 : امج نييميس و6 كراس وأكد ؤال الوتلادّرانلا



0 
 الدوم هلكؤانل الييئاورامكلأملا 7 ظ
 ا 67 داك عجل 0

 دمر كس هت ا دلما
 انلمجدتواْزمْتحلانهيع د ل

 يئن ادب .اوريإن ماكل فاد ةامبرالا

 ظ اطر مكنت د كم بلكي ذل 0

 00 ليواقا لالش

 8 ذو ايما جادو أبكرا نمواً .؟

 قيء الوز ةداتقلاةواجرئواّصيماد صو
 د عسل احل

 نطو 0

 2 2 رع يح 0 5

 تارت عم ضم لح قطح

 هيفا 200 معي © ا ايتن ى ع مان ل يت د ديف 2
 تباف اطر طرد دو بهكرادبم مرح هلم محال ىأأت 55 5

 ماقول نادل دو عطقلالهو تبسلوم 6 تعط صاو

 هنالاّماب قاس اناناملاهالاةيْضالام بما
 بولا مدبللارتس ةرئاَسْلو د طب يةلكونبم ظ

 ا



 13 بباككم ثبت خيرهم 1

 ةكوشما 2مل يامياك شجع ا

 مال باختلاف كمندذ 5 لن مداوبل يضم اكمشعا

 3 5 انلزناو5 هرارحلا عنادا

 قالك عايؤلازم زير ولازم دم دخن رع عدحا

 111111111 بسلام

 ظ لي تلك جاب ,رلاب عب رئممل انلذلاو ءامسءابلا

 2 لإإ قوعمتيم ةيذل اس مزمومئلإعا عاوز
 اًياتساول ا الع

 يوي داب حق 06

 ناصع تالا ايفا تادجد لا

 ىل كي . د اناا ضمنا ىطملرايتقدلا

 ”اضقلا وي ثارزعتَوصدل سين اءالعت هلم أكءاذإو



0 
0 

 0 ا «طزم ,تراصف مولا هلا 0 3

 لاقل منيف تيكا« دش عمل ابكد س

8 7 

 ظ عيل ءإر دا خطا ا5 ١ 120 تنام 11 ترئاسد <"

 يتوب تناكمج نإ مان نوكيا ذديااحصم ظ

 سانعبالات ه5 2 5ياميعاا 57

 7 ةرداثلا 2 ازيمب)تاةعااقو ةتودلاد هلام

 ا 3 0 يلا مودال دلٌء ف اًكلخا تأت
 ا ملول الج كمل 2ناوذلا 2 ا

 مث اوك ابكامإ زن ءاوملا طم 00

 علام 10 و 11 اا اب

 ااذاجرشوفالا زمملاكراص الا عزفل اامككدااذادعإهإف

 نارا ايهم تراك ًاصبإبل مارا
 اذان اماه كبي: مياهتلا مرو ه ةيرتئزالم

 قو الم وكلا و+ تزال ازيغاطلل ة يدل! ةيططع

 هت رفؤو اه نمتؤكمم تيا

 لافاعُت حا هج ا زسزعراقسدلاؤ اضاع 39

 1 موشن فرت سل هؤسم ميم ةمداقجلا
 0 اا



 دا اًكمحكر!«كنرالاق ىاثلاو ديلا 5

 نفل يال امد هقولك

 بوحك اند ودعك لاندرعإ 0 '

 ظ ادا املا ةنهنيمل اكودع
 3/وو ا 2 07 ماو

 اهددغ عل | ودوم ارقد

 اياك ينم ها يجز مجلاقو مو ذعضا هلا

 42 ياذا اونعش نلف اتلاف ب مشفلا نوالتو

 بو فمان غايب تالف 597 لت ظ

 20500 مساهسأ دو حي

 نبا سنا بيجنإللاق باذملازماًنايلاىا

 نيللاخ نيذاكتل )ان 2 هتدا ناللقو ندا

 أنتحا اهضنيتدلاتهجااقو كلءلإو ديااطبن

 و ”دياطامل نوف ةليوط' ةدعراقحتلا أو

 ادهزع بيبا اذهكذ كت نب هيك ةندكيدل هي اهب

 الاف. اقاوهاخباذملازمانإب ١اىاياتحالإ



 ايمحو نضل ذو اسحم مل د حاوبْزمي شح
 0 ري نورك راذملانبولاب نو ميابقحد جراملاو نودذسي

 لوح يدت فحم بزار ناكاذم
 و نوعبرإل شو نومس بوح
 و 07 د مول ادربلاو انو ديم افعآهذ
 تشاو كوس ءاشلا تح كشوف عشانا
 اداب جزبانسما دمر مهمة

 نيالا فيلات ادي مهلا »حل
 انام احدا راب اموا؟ يل شالو جوزئادربلا

 امي تضاعدحا ندل قهفاقاسغر ةيهصادخ

 ناو وردم وتس نصت
 يا تال لانج وضاع ةىتلادولو

 انحطوجلا انرلاذ اونا نياك تاه
 ظ ظطابركم ابنك ادار زمب نتاياباوبذكو
 | ها رامضا هبات لظفحو انددعإك يب



 ينزف ونفاظنملا لؤاباتاتوزمي
 نم :ميلطءور اكل ادكتْس نزلا *نيأضبالا5
 نير اةداًبانعالا دز نفاضدنف ةيألا نه

 انارح# لشمس مواد ناله ابك ظ

 (ا[ض ندري مر ديعق هتدالزناذ كربلا متلانوشس

 دِيدو نارها امعز ةرّسا دربلازماذعو دس

 هنو ونيل ذنب تل مهملعهلدإ )سرا إل كهل

 تالاقخنينؤلاهندلفصو نايس ظ
 ارةوراتلازم (ذافم مدح افلا ورب ايككأو يل بكام نازي

 0 1 ١ قتادحم دندالا

 10 ورا انعأو ناطر اهييعدوكؤلا ناتسلا

 3 اقاوم! ءاكاهترحاد نيرا تاىذفم كراوحو ند

 ٠ د:ئاطهازمييحار لكس ليلو وسلا تابونسسم

0/0 0 5 
 ودل

 اقع داسأكو دس نيو تود 00

 20 ءانقشمو اكل ثللؤى اهتم 8مد لانا
 را نجوم الكا



 راح راطعكتبزماداثوا ءازج .ايادكا الو اعادلدىا

 وهام حتر ا طعوطتع بلة اد باعث ىا

 اطياب راما يا شعور لل امد جزم هتك

 هلدا تي ممطسلا ة درك! باور لقل 9ع اتوا اًيكاسح
 ئ تدور ديةلاسر ر ىب هج صاودح

 ينل ايإمد ضدالاو بي أ

 ظ و لوو ملازم تبذل | ةيوككم ل جلطه

 اص كس ظ

 عابنهور اق تا دمجام

 هل نيف ذ ةيدلو كوتطج الموياذع هلق
 لاقزوا ا دضني جزل عوني مل عيب هد
 | ةروصإع تملا دن ل> جورل بلاطحل ا نءازع
 عورلاءلاوضلالاقواّمو نومبس هل ةدككولملا
 . نم نلخجورلا بيدح باد يعسلاقو معاجم

 هقلح



 ومس: زاد بلاوي صرع عت

 ا هلال مدام ازمؤلخ جزا
 .5رالتاةيزكقو اينرلا هاب مكن زل لع

 اما مافيرلن مهر اقم د ائوخ
 اجا وع جاور نادر حورل اسعرءالاقو ةككتالملا

 كريزببة ميامي وفصل اغفص اقص ةكالملاو مد مداوب

 5 ئففصيإ ص حيزا موتبووب منعم و تس

 هلا هيومن دلو ةييكتيول نوضصياشص هللا :

 ايصنمدلا مجال اكو عاف ام نجلا تنم

 هلاعلا لوقا صرحا هلا قواقحرشيزالاف

 1 باضاالونلا يتسلل باوثل ا هّينموشو هللا

 م ا 0 سساوا#

 ا شحال |مالاقفاذابملا :خجازهال

 اذامهلمل نولوصيقرانلاطمل زهر ا ةمز برد نتف عكيدال

 .امودنأل 211111 .



 0 ذ>وصلالوذ ملال ذذريمال ملشولُير
 لايزال ةمجلا موزع هريزاكلؤ ضلوا
 هي اكل يمس إف وؤطابال "قح مدئانإ ذ

 نّءاننن ولن هتاازتليقو يالا ؤدومالا
 لازمذ خحأم 520 :

 دغهتماها ان ذوحت دانا ةياطسد 1: 2 س ا تافابملاب 010

 ترام عليل موبؤ بازملا كل ذى وبنات اي ا 0

 1 قج ةيألا هذه تلزنمرضمدو ةماولا مونوهو «أدب 9 0 5 د

 ىأءاري ت تمبّزدام زاك اه زمؤملاغ امزبسرا ةدزدجكا 2 2 0

 12 تيوتا يداعلودانرلا ودلك 007“ 0
 0 د الذل حج هنهللا ثاكلذو اهدحا نالوثضت 0

 نم "5 م صعازم مطعم ير قيل ول اهواؤرتوحولاو 6 0

 مهبل هذ صاصتن امج ءانرقلا حاسم اجلا 0 ١

 دل اها سفاجا اطل ناحاحئ عماد
 يكش اهلمجيجل ىرألا هتدرطل ةىتدلا مون مدا خذو

 دجال ”ي ديو



 ائراصو بارت زبد كم اهبل 5 هنلالاخ نا انالو دج
 لس ابارت وكي ن اذ اكل انتي كلة دنع ه طولاؤ امارت
 ضل كولو | دلت تنيك تيل اب لونج سوح و لاو مإهيملا ٠

 هنداملخن إب مدلراعبٍلع هللا ةثيلرسلبا تاكل ذو ظ

 سلخ مريخ انالا ةرانزم تيا زمذاو بارت م نت
 ١ ذاغبارتلاونيلطن الكير اذذاونيلمزمسفلخ رام
 بالازم مدا بيف هلداّن ا امال موب راع
 بارتل مْ ةبازهاوة رشا زم صوهامىادو فاو

 الانكليز لنبح لوديدر نازم سئبزوواناد
 4 ل 1من تابار انوعبرا تاعزاثلا ةروس

 د ةررسلا فجل الا هلاهبف غرشلاهيلا هيلاكلاط ةر دملاءل نيم
 7 ناقل تإبا نوجاو تت ساهيإباَد دعو ماهل

07 
 تاطسااواقرغ تاهزاثلاو قعود ع هلق اكد
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 هيك
4 
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 ل

 00 محا

 اجلوول اكمال ١ ا 0

 عما
 ظ ارتد |وزلاو كوك فيك: ا 1

 و سلوا ا
 مس 9

 و يل وينام ه]وأم ١

 00 اع ذا قانا 6 لاو م

32
لاق ع ْ 6

تاث
 

 ١ ا ا الواط 0 ١١

 ١ اورتوبخد | ننوزيدج مال : 1 ا هان 0 ع 3 رول

 00 ميل . اخ

 اهتدارشكات |
 ادهسم)

00 
 ' : ه# ْ

 05 اك ةككاد اهب و
 اس نزلا ةككوللاب : مب مر ادككا أوراي 211م , ب و 1
 عدوك

 ظ



 172 نيمو ناطور تضج

 رصف ذاذمعدددصمل ورا عج نوح جدومشو

 كل ذبادب يبق يناثايلا ميج اكل ديمو الإ

 2 اجا ناعما اتاطشن ت تاطشانلا اوايابَدْحَلا . ٠

 مدلالاوةرشلاب مهام واكل عامر كنبات
 ض مقا يامل لبلانوسلا ين دوفتلا ع. ظ

 تاقباتلا ءاهاؤ توري : ب ضم نيا كول ب د

 30 ونيل عع نول عامر وقم يىداقس
 لسا سرس ار ما تريلا نيج لانها را

 دابملاروماندورتتدي مهل مالته عر فلساو لسا

 سبل كل اءدلؤمي 6تهتيلما مون قويا
 رز ايريولملاب نياق اا تامياأو لحورءاقلف

 يتلا عاخ رام ”اببازمزبدولا عطور يهم
 - 0 ااطشذ نالشاتا دءالإزم



 عفا ايس داب تاو مرا

 ميني "ايس تاَباَسْاة ءارهلاذ د رهو 0

 مادام تت هنإلا تعسر نأ نينؤلا حاوراب

 را مما دلني لولساو لاهو لارج طروص ا

 هر هلو ب تيوس وا

0 
 ١ اسْيقيم اهني مارب تنل ات ين دور )اكو

 8 اسشعلا اؤج اذجج مطب ةنس نوعا

 لزيز طحت مون ىف ينل ةربما كلذ نا

 د ةمتولاع وا

 كراطع كولا نخل نان ننقل قمبناو كل زع

 لات مبلازفؤهو يافا و3 ترضاه

 انانكب كنعد ملف اق لسة ضج إال فبحيت مب

 37 ةقدارا اهيعست ضر هل!تلز لذ دعو ممعاَصلا

 ف دايز قانا ثعبلاةزفؤهر ةريزألا از
 اهيال

 د بج رجل جب < ججصتجل 7727 همم هب 0



 كير نسل اة لكل ةزغلام عسى اخ د اه دل

 2 تلي بولق كس لرهراز فلا ندب
 أول 226 ” مر 01 0

 ا 0 002 2 سال ل م 2 3 ئياعب 0 كفجلو
 نيا نادي 52 20 325 اوه ل١ زم

 ض ترللزي فلو تلزنةزاخاف يودع دااثما
 وكلا اولاك 5 كر هالو زل )وز ووك ماخلذو

 اايع ةداطإ3) نودو حالما نولوقي نيت
 يصوم

 توملادجةرملاؤ كلو دو نملاسا وعلا ةتولا
 5 كا دهنال تبة حدو دوما
 9 وضل زا ال هداج دانيا طلو
 | كادءامزملوتكل لومهلل خم ماعاذاهيد عد ف لل

 51 طادعو ايضا ةيضارةشيعف و قدما تعب
 < الهالدادراتل كيد ءاا لو هنمو نانا
 20 م كح اماظعاكانُت | ةرفاحلا وكب واو



/ 

 7 دوأ ٌةذحانو هوه يلا ةلايجيو فالي

 و امهنب مدد (لتلاووللاكدحلب زسجا دلك
 فلؤلالابةرخ انأرفزمو ةيلابكل ولات رع كم

 هؤاوص هنمح مش جلاهلخ يبول بم 1 ”متصررت
 عض

 دووم هلق با وج مم قش فكلاهما
 ةوسادةرحاف لاعمد >0 ناولق روس 5

 ظ تاروت بجح دطجمرضبدا تو لالا يذلبانيضاذاكد» 1

 آد اورلن ترام ني ومب اولادي ا

 8 نسكللا ا ةفجإب اد ميضعإ لاك ,بياحت هر 0010

 ا 6 ةلط بن _ركيلذ ةنلكرن ةبداك ةنخ“ 7

 . ارحب ارجو اال اقو هتبليبإج نسخ تاذىاةدخ 55

 ثعبلاةنفنوهو يتناول ةحاو ةزفنواةدحاو 36
 وح

2 
 هج ىرمصحأ اذ هِرص درال الطن معا ماتا 00

 قرفة رقما يرطب صدا ضرالا 2
 لوز .ةزعهلوةريلاتا ص ميد ذانةهاتلإيهاذاؤرقد 0

 دك



 رتاوسوم تيدح ك تا كِيتاام ةأنمم كيتاره

 راض اهيفسز تلا رونا كتر اع ذ هي دان ذاوسوم
 داول اولي دهس و رقطلاك يكمل اداولابوسوم ناكهاضم ٠

 مدلل ريع اينلاب نيزرتم تسوشاةلرمتملا
 لق ئداول لسا ىؤط موضجل اق تدلوق هيف كو

 ازاي ناينظلاوذكو ل كورت ىاْوَط هنا ندعرتملا
 طرأ يت كم توعوول وسوم! اة ف نحلل

 يمال 0ك نريد ثول كلزحم ا (ةيغس ةلاؤع
 ىسوم نأعلل ذو مضاد كةلاوؤكلازم جتنا

 كيشول ازمزل كلم كل نوكي نا ديرت ره نوعزمالاق
 تح سلفا مينو سجال هدوكتد مرج هم نوكيال

 ةئاج)ّمف ناماه ٌتوعزكرا نسف ءايشدلاةذحتمت
 لكلا رانا نوير ةضَيد وكت نادسداكبعريصت ا
 فيز كش ارقّكنت نامل اهكل )جلف لوف خلا ذذ



 ظ + انجدمالستتل اهلا عوبالاق بديلا
 ّ . فرش [.يموسومو َهق دم لامك ّرإ عضوملا

 ؟-.اقواماطو يكانريصيناملا داعراّغاو 2قدّصلاملا 1

 110-1 فيفنعلاو دادشنلاءاخ ولا

 اهضاز هناهدحا نال هِفديِنعف كندلا كوعدادىا ب 0

 و اق ىلاشلا كراء اوتو هني ديف ءانعم :
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 7 د هل وترد انهيه دار كادعررب_ ٠لا

 .ةطلانحنر يشم هبله ع

 لدي , د مده ع نرش مكزوسقا نإ مكمل 1
 , رو 0 "ل: وسل عل ةدةقاذلةدوسذ كيم

 0 0 ل تهتلافصو : "”رئكمرتء لا ذ دع ٠ .د“ه كتارا ©

 : 2 7 رد 7 ناد ع دانك ها: ىوقلادي دس لولا

 5 ١ 0 مى ص طحلفصيملو ةيكلا هز مو ناصف !ةسنكر اج:

 20 ذ0
 0 وار . هلوفؤ بازحبلاةروسإو يرخا فنا مكنما هلا ةيولنلل 3

 يو 02 2 00 هللاللاا+ اويززو [مسمواكعما سيء انكسر اانا 0 و م 9 ااااّمعاذو
 0 ا 9 7 قاد مزجت لسا حفصو اماما ام سو دنذإ ِِغ

 باور 50 5 نكبدجعلاو : دنت ةوكيابجوس كالوس

 يلا . 58
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 يا أر هراطا د جوع وجع د 2 ق نالوا وم ملكنا مك ةلعا

 3 5 ا عقد وهزم ايركذ دقو ضرأل اا عفضو لرع , اخ تايم ىلا ٠١ حك ا رد 0 دامت هيك مص يان بعا
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 6 نما وع انيستا :دالازه اع ضم عري 0

 ادعديويلسام لود ديب ءايضدل لا ةلاسرلا

 252006 دينصاهلجتيزعا
 كلبك هاميط ل زند يمت الحال عاطبئا عاطمة لزنللاو
 عب تان تاكو هول منصدذ هتعاط ,داتاوهسلاو

 2[ هلابكاردقلكةكيراوكل كن
 ايوهت 2قااهتروص ةلثاربج (عوبتتاىأر شلروي نيبملا

 نيخانجزم ءهيبانجتيبإم سب اى هلو ات هللا

 للئاةملاةدانرتإؤ ديأرلا تعلكد بذلللا قش زم
 "م ديمه اح بحار مهباعص هلرسلب مرق 56 منفاخ
 ب ايحاص دلإة ديبالا هللا مزم الي الي مان

 ١ (بلالا ناطِشلا داو مانام كذاك. اوف تيما ةيماهتل 0
 لح أ

 قيل هروصاع هكلوب 000

 دنجلل راند اقلاو هح انجب هون مهائبارمج ءاؤصيبلا
 000 ذخر سل لطم ثيحملا
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 قالا و

 «يف كلر
 بحي

 0 3 طوس هذا ردع ديس عابر

 ا

 6-9 46 هلا: سكسويدابتلاوؤنإلاب

 اد هيلا هتلاجواد مهي تسالف مساعي
 ابا هيلارسوسو يلو كول اذه انه نامزنيب 1

 مج هكاطيشلوتم كلامو ىاوهامد 6 هازل
 نت مرطعلا لبو اىا ةنلثن قا حنت نإذ ناافاًدوطم
 و” ء ايش عمت نادل تع 3

 لاق جقحلإو أملارع كولين ارث ئاشا الواو
 عع هلوقملا عجام كد ارنب

 1 املا قوه نا كوبحذتنباذ ودعوت ذول
َ 



 ْ لاه كن لفْؤَسي 1 مك
 2١ هلال زتافقتنماننشنايلايرمأهلالكوزمصبالاق يب
 ظ ه0 نإلاربكؤلاوةءاقتسالاط توات 00
 يام اك ءاطيزم اي بءاقتوتاو ١ كح يلؤك ماقتالا 00

 اد ور وذؤكترورضاالاو قب اتر وا ينافس 0 3
 0 7 قم

 يأ قرع عسل تاقنا ةروسضرافا جزع 26 02-
 . مركعذلابص ًانرملا هاب محتاج "رج ادللا 1 ١

 ا
 ةروّسلا كرم ا ندءادعإ ذا داق مع ا ظ 74

 تاكو نزلخدلب جشع عشا ناياددعم ةيكمايلك ني

 دعه لوق اجت ع ةعبسوو ياما ونوح لكن ينام
 ظ رسل وك اذار تؤول تعا املا ذؤجو 5

 رمي زيسل هس طا ُتطياساما .دي حا

 ظ قادر يالهلإايرهش تلبحوو تيرحاو تام اقف ع 0

  7 7ا ١ ]
 0 نسما لع ةعرلا زاهفام سمسحاءا تود ا د

 يجو تمن 2 اذهكيبلا توحاو تمّدقأم

 م - د



 ةرباذول كونا لح عاتقه طع نمعمادحاوؤا
 يوسوس د ظ

 تمام اجعل ل ٍ
 لاقا و اتيص اهوا تر امهم ةعاليز» ظ

 نمت موا تيذحا مزيل لإ الجزم ت قام هم 1

 : لجمع ذملوو اهفلخ ابو هيبددنيبإم اطعلاق ضل
 0 تاز تعال تمد ااهزداب

 7 ديدن مريإف هبا تاس

 قطعات وب 00“ رمح ,ثع ةهتنإرض رد جملا

 هناا يضبير عياش زبك نَا لاب (ينااعش

 ظ امنا اهتمي هقالزداف رف هلتينا

 6ك كوبا هانم ىذلا كلاب
 و اا 00 نسم 0

 ابش مزور فيلو خروع 1 هادج
 لو اع غن يزيضشلالاك هلهمل امرأ هما ورغم داق



 5595 مكاوي رب ككغام ةميل (ىرزفو
 , رولا ةدب ة زم هنازفع خل رض تدق ميك 1

 كفك 52 رءام ىلإ عز ضول طقس هيلا

 كنا ةوولا موو لص ول مزمل ةهومدلند

 اذهل قولى اًيولادزجوبكلاقد هقلازحرغُشلقا

 نس جاب حزءالاق مىكلا ركرغكلتل ةىيلاموب

 نقل ندا دل قائول ا كبوب الرق ةردل' نحط قام

 يجرب ول هندل مقكلاجترلاف نك بودابع

 طئبلعمدلاناكل كلذ هاش امءاراهئلاكّرربوا

 ب 000 تان 0 ا 8

 عة كلر ندف .ءاولذءا كني دانا ٌ
 5 هلقملا تب 0

 ىاكإدغد هازال ة فض اوريدنشلاب ناتئارق

 هاتممرو رششلابءارذ ل ئمداش ةروصئالاكؤص ْ

 5 ب 255 د ردم كلم كفاح كد ع

 . يتلق زم دلالتخس«جأ ةسدالع ماعلا
 روم
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 1ظ1ظ20 از مب ةزحوزع ١
 قفا كل عكا رف زمول دع زهد دشتلاب

 نوكتؤف كل ةمدديد ثا !انأرق أرك م24 ارحم ثوكت

 يش درعا ةنامةرومقاف ماقال 1

 الم اخ ردتكإبالاة هانم ايو اثاهد ل نبي

 ناداعاش ناواممذءاش ناب ءااءاَ

 اهيراغوةليوطوااًريصفع اسس ناو ٌقناو | اًركر ءان

 ءاكماعإب كفي اديك نئوقهِن كَل ظ

 كَمانرْطفد ع كنا ” قال اث كل وحب

 4 ازين ون نول ءاشدرا

 مبا مومو حامشدل د اخبر شيلا وزاد

 0 «قماشكل ضال طاع

 زنا متع تا تاو ء ءاذ نوب مالا يت

 لقفز ١ ياو ديكر نعوذ

 م اسما ماك كاف 2 نيلذاغل لعايالا نعّنْشأ |ام



 033 تكشند ١ هلع د فقل تصل

 ام ولع عيب اكرليللاو مويا مدازبوع نيكولا دغحلا
 ' الوّرشلا رنهلزم نوعتام كيو وسكت ذب نولسنت
 تباخلالا :ةذلاهرابللاو بان داد مظل اواهاوسا منا
 ظ كعيلازبال نيتاكماك يري ةدّ تايتنك

 ظ | سوس

 صر ليام اعد ركو 16 مئامباؤ نقداَص او نتداضلئمي
 ظ 2 تاويل ناو نيا هم شإل منع

 ظ 2 د ا اردقلراةيالدب اننا ولعب

 ْ "لراس لام ماب ةمجفلا ميكا نيتلامب
 ظ "نيل موبام د نو توليردامم نيجاخيو ا يباع نيباغب

 اهرب وادع ت7 ةينهلامويام
 ةرتولا ملعب او مظلل كير داامر 96 مهضيدلاق

 او نيل عجرسانكتساز اكل مصعد

 كايااممع :ليازهانواجار ءولدل مدام درعا كيددا

 ليلا كيردا اسوم د نيذلاموبإم

 َ يالام



 راّلا اف دانلاله نلام كيردااهو هيلو 21ه ظ

 0 07 ورم .ييلم 1
 را ةقئل رو ا بصل ارخزمو يلا مواد هانعم

 دا د هد عدل موي اهزيوو صيد انعم

 هل مودة ةروسملا نعربف 6: هتدااهركتول ءايشالا
 كادي !ننانلاح قاع محبا ٌئاسكلاة فرع
 * لو هنو املاح كَ انو هتمفدوقب 1

 هةر شلش مق داو وظت دا اعدل دموي
 سمالاو متل اوررخلا ايس زو اكرينفبزعز اكوا
 ةروس نيل لون يلا مويذُثمون ءاضتلاو
 جوملا هنفلبل ديا غنولزو كس هت نب *ءامما

 نينيطملالا ا/طعنيدوف دىذأ ماهوع

 وأ هأ م,
 كم اهي ةروتما هزه رج هئادعار

 الد نوبل كرو هذ جيل دعم

 دودو دام عبس ايدو دعو لك لوعبسو مستو
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 اأن :رلا ولو لكلا وحك الق
 0 اوةبوس]كو ة.شمرمللا ةكمزم م يبا

 8 خدم[ ةبدرملا لا ةوبزم هزرعدمب ءئيبت الع

 اكلتخا جضق 3 اذ توةكبت آن ناكداد

 ١ نهلد تيرنر الا ةروتملل وا دوما

 يا ذاكم ماشا دورس دل الهادوهلؤ ةروتملا
 000 ا ا تزواوؤإلا

 تلزن كسلالاق 7 معاون امو ةيدللز هادو

 ,هللاتيوني دما عن حن رولا زعلقا

 مصورا ايوا ناكو هني 1

 ةيسئالمإلع ةروسلا نهم تدار( اذ عيل
 سياف ادلعماقوز ةندداره اق وسم الوسع 09
 21 هدد 5 4 مابا[ شسايلاق

 8 نانا 2اننان لكلاك سيت

 لف 8 ظ



 ةروسؤ ل يولاكذ مدقو يفشطلازبو هلؤسدذن ظ

 ا نيني لا بانملاة تشع ىيئطش »م نيفنطلل لو تولسيرملا

 3 وكانا ينل اذا هينا اع ميبم تزولاد كاف ظ

 - توعد وا دوس لم زوج طعس انذا زمور سانل الع

 0 زود ريل اولاكأذأو هانعم تلا ذاوت اج عرزولاو

 0 رب سس
 "ظيالا هزولاةليكلاذ روصفتو ا 3 دري ولا

 هم هل 6 سا. : 27 رم هر

 7 نسم قورففيج بلاطة علامات
 - رواسب لك مطع ميبذ ريم مالم اضعمو مدي هله هش
 1 "نيكي تصيب ويعبر هوه
داو ازال جووعتد عود دعت

 اد حشو كلل 

 اشراف ديزل [دىؤعهللاوَي وينقل مي

 طوس و لوق أدب ملاوي
 ةيتولمأو 0 ا عروس قلااّماو نوامللازه

 0 م مدامالة ون اةودضلزم م ةولصردعك

 5لماعبلاةوككريصهلا وعلا نيباكبي_هل



 ل 0 ١
 ةكرسلو ا مزولوعس مالم وا نظيال اهلويدعجاوعو _

 نظل ناقل وق رهف نودوهس مهنال م ةظر ميعتروانظ 0-1
 504 6 لزم هوكت اوال هاظلالع توك:

 طفح حاتكؤدنر 2 !اًقح مالوم لانس 2

 'رفشلاظر ليلا يح ؤلمملاعا طعن اقلب هرم 200

  نيدردع باب هنيه ماس وهو مب تلاع . ك1

 0 ةرشلاوعوزجلالسِف - 0 و

 نكن كل ذوزيللو برشا نك ١ 20 1ع

 تيكا تداولا جاريا ةلكذح مخ 0

 قيل ذف 0 اسوي

 وابني نيام كيسا بم "ع
 وو ا وتدري حام عري

 اكلم دوعن اهوتف ناديا: اك

 لععأو قيما ذخازم لارا غادآازع عع اهتضدتف
 ظ قايد مكاو فالموت د اعوذ

 ١ ارم

 مهيدي مب دم وا جبع جلا ماع , ,

 بج دوب دس ىو ينوب هصيطاج ” يب 3: كا ع
 * ١ ٠ تي و 0 َ

 هد 2-2

 ١ 2 نكد
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 وو حول دم و قلانخإز»

 5 ابانيلوم 3 يشن هتيم .ء

 لد "ةلاكو بازملاةَدِد نوب تيِطلَكِلَم >
 ا ب ب سس

 موس وبكت نيؤلا لاهم نص يزاد 0 نك
 ظ ا يب 1 م مذ هيلا

 2 نيلية ب بذل ىوازجلاو بعمل امو نيل نيكل
 مات مينا ون ول دتمم كولا ءازجلاو بم_2للو 0

 اغيلادددهتعربازع ريب ل نعت

 ةيلهؤتتاذإ تا اربي الفم ُثليَرَ

 تاءاوانيلقال طاسالاق نيف دازبطا سال ردي ذاو آتي
 وا جم16 كبر الك يقاس ءنيتدلا لا

 ,لاكو ميزلةؤ نام وروي موقع

 ديالا ةوكدوح داع ذولا داتا
 هنحمبجبر و

 مهن تَمكواذ ألا ذا يكدلاطعل او دوس

 هرم يب 7

 را - مطقتل هان بيلا 2: ءاذادافلقلا )ل

 ا 1 الا هنميِنئازعُ ةررهوبا ورد بلقلا عج



 يرق حبا دوست اهّزبؤلا
 ع م بك ني اعل نذ د انداعنإو

 20 كشلاو نككلزم رك اواككم

 تم نراهن موب
 - الن وسؤلاولحوزع هللا ظتبازع 5 580

 ا يراها لحم زغعملكلاملا نوري

 جز ءاشلاف ممَج دمزلا زي للا اواقا

 ثاعلس ارك ة هنأدزع ةرحالا3 مجسم

 بجسم هي مقيم مالنا ل

 ”ةؤ ردح هادودلع ص هدف نعابجلإت

 اها شارنع يحاك ارسم عنيا

 متاالوقزع ِةدَوْسيد سل انب كا ا ءدعوتلا

 جك هِيََيَْكَف 00 دش هترزع مالك 0

 و 11011 كتبا فريال
 هللاوزاذ قنكدتالنجبرتلا ١ هل تلق عيرلالاقو

 واس
 زون لول



 لاو قوزع هند .هتاهذانوم مفك يم ظ

 ةهازللحأ ىلا: فلة اوي 1

 0 ٍِ دلك توبا

 اًمدلاؤ ميسا مع مهعاطدا تحطمت ظ
 قي ١ /ءاناد وصنورازلا مرولعيبل

 توا اي ما 00

 _ ةنازامهلوجو لاقت الا الجلد .طاللاصل

 هك“ ير تبنت 0
 اتجعادلكى ذلإىلا محار هبذ ءاملاو وكل اهنإ 0

 . هديل عل نين مولاه طفح تكنعارربلاباكنإ

 2 ءاطعالق ربا تلاوا تهل نييقمل يري اذا

 70100 المج نويلعالالاة واجن صرأع 1
 دع 2 ه * قير

 0 0 امن ابليس راامو نينالّيو برش لّدحاو

 بات 7-0-5 7 نيب مخمل الع نحيط يامي
 42- يل

 بدل عولذ بوكس مهل صوير و الاقي 7

 طي ا نويرقمل سي كيرلا م

 ٍ 327 هد 0



 هم” ىو 7 4 7 ا
 ةرعمرمءزللما عميس ناتكلاشل) حمص مد نوم ا

 1 هرمز ببرعم عب اهسلا وون ساد و ع و

 لد كمت اراخا ممل 2 تمص تج هنااا عزمؤملا

 دار هلا ادام طا اوبؤلا *صكللا ةظفحو ظفر انكصي 5-7

 2 كئايالالع ةتجلاميشؤلمز .اياق يقرا سلا ناز
 ”ريكر اهندحاوب ايل اطعك رب ف اعلار الاميل ظ ا

 انذالهاملا نو الاق ندد 3
 3 لاح اكمتدالل وظني مسيل قواه عدجبذينن 2 ْ ع : ناي قو 0

 هت

+ ْ 
 8 0 تيفمزانم نه وكو# هك سساالاب كتمت - 4-2 :

 1 00 2 0 1 مفجوحو فرن 1 20 -

 7 ل اح وك توا / ودي 0 اع »0

 1 مي ا نا ا هلا تاعا : 5-2

 من( بايع 0

 امان ع ةرجخا 22205

 ةزفن مديح طع ا

 نون شدو رهراش اس انقسالو 0
 .يولال



 داركم شا ذاخ زايد

 قبلان ضو ابوعلي ار مهسوجؤ بع

 نموت لوقوع مرنمجلاق نال من 2 ا هلعاذ > داقم ق ظ

 ا عزو حزما قرح زم سكنا ذو ءاضيدز جزء قبح
: 01 

 8 . ههمهللاقنالوقمت تشر واهلاو كهل قابزي ولو ا
 2 0 12 ى ه< ء د ص

 كا علا القطة يوسف لور ذو
 طل :

 قا يي 0 سااقو هيواشعا اذا
 3 ع 0 1710171017
 058 دج د بيش داودجيزبلاف دام 2

 "عقود زهق داقلاقم كليا هرخاف

 وسان لش نيف كاذرجتلوا كد كلذ الذقو كسملاب

 اناقو اًضلازمع ال عرور ردا جرف
 -هنذاتعاطملاةر رايملابأ ويخرب

 لماع دعافعلاؤو هدوبغارتمل طاري ءاوصلا

 ا فطومة
 . ل -ئور و ,م 47 7 ا م, هو

 1 ظ 73 هجاطمو مار يسجلف موعسلاقو بوما

 مد ارامل ردا تفاطت عقل



 رون ردات مامن يع نشل يقوم

 1 هاب هاما
 ءاقسملا ل بوح نيران نرد لع نطق هع

 دبعينبالاة نال هنآجناعف يضم
 ظ ابل هرضيهلاقو تورعملا نمشي ناك ءابلا

 باإلاذرثم عدوكي ن وررملا اهي بشل اممم لص

 هلو نهلرحال جرم ايون زبك يزول يطلق 0
 هج : 3و اجلا وافاد جا نزلا ةاؤجماع يب

 نبايلولاؤ تل :نيالاك ةيةلاهزه لوزن اوطلتخا 22ج
 بة عمرو فلح بو او ةيهارل دج قاد ؟ريمم ' 6 ١ . يرض هم ل 30 1 0

 ديالا تلزن "ءاطعلا قو لئاولا نير امل اودوسالا
 ولثا اول انببص اىلاو ط سموا عربة بشَحو ةونيلإزلا

 بطلع نب دوما لافحلازب نعت سيف نثر
 يلا شو نوصل دسار
 ذو ئينانلا نممب انبص اوين نا هاا ع تزن



 00 ويتيو مولع هدام 0
 ؛ 0 لزناف ككجنو ميه دود ف

 ا 1 ناكر . ا نادل
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 مهرنينمؤلل م نب نال ءلكلا ادعو يما عالكو
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 الخ راخن وذاع بزكؤسلا نجف تا طملاو هلا
 111الف اكرر ذهركدل هن 3

 تو رس فاد تّماجْك

 هنلال اهنمو كلا 1 ناو ةلبرها ءفصركتو

 صك تيلي لالا نولظنولذاا ظ

 دصي من اةءاهمغبت هناك بيلا 3

 تك هجانن لذ كلامك لني

 ١ ظ فيكز.دل ذاك فؤبو توني (هيغتسالا
 ظ ا اخضاع ورح

 لااا نمنبدلإكل ناداه الد
 اكعد ازعادلزسلاب بولا

 نم اخ البل نفح شكو مك 0 كوديف راها نا

 الل كحال د ولذا هانعم امل [ط اء مت ههاةردق
 سمو اى ربغال“



 تمحا
 لا

 31و اجا ناي تشدد ظ
 شط ا . تب نيو بل كلا هام
 2الن 0 اد يي ينال اه لظععم
 1 ا ها نط جس

 / ةالظمارىاكتاات تنااعا نزلا هلالي 0٠ج 2
 6 ا م ملا

 1 لت منامال ا: م طبتم

 000 كنود قزم كاز تنم 0
 را: زنك دفان هربنا رن نون هب همام 7
 هللا هيّرعِضروك هذلا» بس 0
 لاواقافد ثلراذعوهو ضالاذ ربكذل باَذعل 0

 0 ويل راو علام
 عن ألا ةدالذ ميعبومانيلا ا 7 تيك

 ا ثا دنإلاةدوس وقفوا اح مراح

 /  درةئاروويلب و خوتلاب مدا نهر هيا
 )ا داهلاب



 م 00

 ددغيو يك ةروسملا نه لارا يتشاالاب ظ
 0 وثانيا ناك اتباوكوئلد اهتتايا

 ٠ هيأ اتلطكدزيؤاباذكيانفالم رعبا حسو 00 ١ 0

 كا م عبمضوأب ١ ًاماهفورجو داكن فالدو غيسو ظ

 3 رونا نعيد تتمنددخ ًرحؤعَس
 ا سيل اذ المطل اورتلاو ىداووغشلاوشعلايلوؤلا يق 5

 كر نبااناهدصنيوافا:ةل هيفا دولا 0

 ا ةراخوهو ةتلؤؤم ةبلواط هلالفاوتع

 3 0 ىدزم عديلو اج هلئاشا عماللاق مزغازممويب

 00 . د11 ةجاونؤ هيكيش لالا يامر ل
 0 لوي هلالذ اوال ةخماثلا
 اهرحاط و اقا ةثالثده د شعاب يسعلابلو لام موب

 نكات وناضم اضميجاذعرايلب هلل ضاره راف

 لادعم تلو فرش لب تهل ناعدان
 اده 2 د ذا زا سعال قا

 يلم



 00 2-1 ظ

 يضا رتولاو حفشلاو نسل ادنعهشاو جمالا
 سرتوتأو عمشل قاومت ارتولاو ع ا
 ايتام ع نيب اجقتام اهدحا جوا شع

 ١ عفشاتدل فرع جراد ![خي عشا لا6همنا ظ
 - منضورلاعزي هواك عزل مجد عمن
 ) لاق ردو شين شإل هذدلرت ةفعو

 - نافوة جو ودق ميمفشلإريبن نب هلل ظ
 ىززهرشع طارت نيت انامهوهزبوشع
 >2 يامإج الا جلا نال لرملاو فاضل انارحا ع
 ْ 3 70 ازواج رزلل ندم واقد 0 0منشلا

 ١ ١ لا بزملا ةردصتم ةريضٌملا
 سي !ميلاو تاولصجبراعفتلالاخمنا ”عونشارغ
 ترم ةواص_مروخملا ةواصورفلا ةررص
 خاين يزل ةدصريواعريخالاءاشملا

 عفشلإ لذ ب جودة رس نانا وارتو نوكي
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 مضيسااكتدلم هديا ؤانازيس ديما
 اًوحو برقر حقومدأ تدل هالزمن حا زيح

 لدم لللاة صك تللوتل اوةدجحبتعَتو ظ

 الاف اجارتولاوةيناثابتلاةتائيإب مشا
 نامزم فشلا طنا العلا كمباتلللوتلاوةمبس

 اًموز نوكي هحفد وهن نالوا وهل

 . 2انلالوملاو تاداججا ذم ورمل هوم | زمرتولاو

 ولام ايالا عريق |عيجسعتلا َناَحْنتاقبلاق
 قع مهتلا نها جلاق ايل دليلدل اهتال ةميلاي
 اهجزسح اهرهشاد الوش ااذهو ©ةهقااوهرتولاو
 ىارولاركيوبالاقرش املا ل وملاو يلا هذهزمزبق
 لاقت لاحانصرتولاو قلل! تافص مفشلا

000 
 ظ 0 داع ممول مجبل حييرلخ جرقفلاجم انفو
 ادا بوك لا عم مهتككمزملا عيوتددق



 ١ ترومولد هنويح نال ةداضمريغ هلل اتافص
 هتردقمأ 5 دي زعو هجال د هلعو مخالب د

 ضف فا اوزولب هك َِفَسوِلب هتك نيعالب

 هَللاَهعَبَواَ ولااجالاذام ِِض اقول انجز سحإو
 131 ةنلدزل لعل هدر مر

 .١ تاورعرم كو ريس جاهل اعدحا نالق هيرسس

 لقطع اجاذا ةداتقلرةنواذلاورغلاةليل ةفل دلال >
0 

 هيلا رص عدي فد هوب كتر 1و ل حا 008 ترم روتي مقا اجيك داع
 :رارث

 لم نبرحاط اا ءاهزيسمت نكمل دلكشم

 عا ظ

 ماول مصرس ريد ترام : دلة سق فوت د 5 .نآ دامتت دبي
 ةيلاخلام الاقثلذو داعب د ارش اجياد
 . نمداكو نب (اس نبعد نواعم نايل

  دالوا
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 اننا
 9 5 ١. » ]1 د

 0 ناك كلذ دجاعيلودوع ءوئود وعد
 0 ناّرش 00 ديدشودادش

 اذخاو ةدلملا اكسو ضد ايما ضدالا ٠

 اأو دوه موق داهرسل دل اًداعيوهو عوادالو ا ظ

 ناب

 2 دعس بشد

 , هونك حنس ةراوعسل « غناكو دال اكرم

 تا ية مذ بكار ةصوحوا

 يف همست ةنجوسينا هبلقؤ عقوو هكشن ظ

 هنناؤعارم 0 داون غبةكاؤ ل جوذع 6مللااهفصو

 0 رم منسم عاام بذلجوزع

 ََق .اورع ل 0 تو

00 
 نم عن ىف ءارحاوب 0 || .. ف ةبتوردالا

 / ا ّ ار

 20 كا طك بلاطو

 ارراسواوجنف ريح اق كزز ذ جرجماذاذ كثيعلا

 اهدحوت فصل! ءللنإع ضر ااويلطو اماياظرالا5

 -- دي يق
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 31 2000-0 ١ ب77( سالم د ل 0 نإ و ث>ةنيجشاج 2 كة
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 | رتب ةزوع تحاول اب قاطي كاد
 راجع هرويمب اذان راكشازم ةيقن
 3 راسا 20ا11 :وةريْك

 دا طرد! هلل فص هزحاولاثونمل اوالدنم
 كم أو اباتكأ بف شمل انعْإَعكا تهطل لتو عب 3
 ا هنّصلا هزهرعاّضر اندجواونادمكلل لب

  ةحّتْوابلاو اوررلاوَمطفلاوبحزلا اني اتناذ

 تاكدرس لوك بظر نم دع ش
 فلام كامقكلو اهم حدوتسو اتم امم

 هدالبؤام ءل عين بانك ]عما بتكون درج

 ردرمرلاو ب بعحزلادو تضاوملاكز دالوعب اوما حرب

 ةطنلاطيهنلاهرهاولاو تيارا ٍدالتألاما رى
 2 ارهاطاسرلت كرم اجد اذه مرككملل وتجدر

 ل مراهلا
 ييااعبضدملجولا ةيامازاكهضرال :



 ايو هازل اس كيو نايا عفجنم ٠

 نملك اوبن اه ءانزمرطيُ انجح فلم
 ف دومه أوس رار ةَيوايلاو ءانيطيلا

 رمز ازمةدْما دل ضوعو اهمال

 لصد الل عاصم هو ةروئايلاوؤلاؤللاو ْضالاو

 58 هن كين ميؤعأ معنوي ”لينرملا ةرلاصم

 عض 5000 دو نإ فعتو كسا رانموكلاقللاب

 فلافل الن اكو عضملاو بهز از كالا ولج :
 سدو

 لكدلعر دمر رامثر بز أك اي عهتلا نيد وحاو مذ

 سلف وذ د ملا روصفلا؟رهرم يصف

 ن1 ابطعدو نول هَف اهقر هلا اوس او م له ذاح ظ

 ةعضارط تام“ هوان قا 57 اهوعو

 ىو لانك هد 222000 دلا

 ب ةناعس هلا هركذ ايو سعلاو هءاملاهر اعنا
 نم اوك ةبضةزمعبا تاقزماحأ ءامجي ة طم هناو



 ُض

 200 ودااولعجو نلانماضايب
 نموا لساهو ٍءانمز عزماو فو تقياويلاوت دلادرهؤجلاب
 فلا مامي عودا يم اضانج كللبرض ٍ

 0 اهيج فاذا هم 20 3 يو هيو ها ةعيوربزو

 2 .ةريمغ اهنا الاف لإ امراس# نينرعشع

 هشام دوما نزلو هيلع دا هللا تعب
 01 بأ بيبا ةثحا من:تبرادابجهكهاذ

 كلذ ميجلرم تامانهداعزٍداتشرس اما

 تااكو ب بااوإكال انعدم 2 هنا

 01 افقي تلعن اتم نالالاك

 ها داعي داَنشرمَو ايموجي
 تلم ورسول : مهو و قفلت ل علو ايشلا وبس

 ريل أ تم ىا

 نيينولاث راو و ظادعفلا تجورتو كِليِمّفلا
000 
 كا أهياصا هنج ريعان 0

 ظ يي دو بض نام تبل اهو اين واداعلا خرجا

 اهيرص أ

 0 وت
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 فس طع ءائييكياشزا |
 الانيا زادحا اهرب 9 سساتلازروعازعابسراسد

 0 بولا صدحاو

 وصفر مدا يلع دبا فضال ندع ىراوعب 0

 تا ننس لفن معه لاوط 'مالاو رك ْ

 الادراك اخير: هلبازع هلي حاد ظ

 لخِدو مقسسْوَسو نِلقِعَم هتنا زعل اه

 . دحلر من انماي عراباب نصت لن اكو ندخل

 مالوضيإلاتيؤايلابناعترمنابلاد امتلكت
 اذاذنيبابلادح فذ هاو رشح كانا

 موت سرو شاذ ادا هيسس اريل ةنيدجوح

 رد مع دايو تيد ةرجر زم دعا

 ف دالالاظن انمبع 26 [دحا اهي ور ملقا عاؤف

 تنعي يشيد رتل ارضاهنمزإ نؤمن
 ىزلادلجار اًمفاهءامو 2 ة دم اهدار ىلا“

2 



1111111 1 
 )0 هندااهّمَصو هلا لل
 انا طم و رعد كسلاًقداَ دو

 عوار اما دلداصدحبب
 ورما راق عاود عزام زعل !المحبو

 ىلا هرج عابد ماد نحاول
 لايولادلا 5 بلطف ةيوسرس نة ةدوعم
 ] ا لع مو هي

 ابها اهدا الد ءاعدورابحتلاك
 2 : الإ ضف هز ومار حالا

 انذار نول اكس ةركذوراع نات هاس
 مباتكو ملا اهفصو دلاداولاتاذ مدا ”ترملا

 قلتم لوقت د :اواِلسَوععل
 كتر ب دعو كده فك ماعد كنرامت

 داتشوباوهوىل وذل داعد اهبدا : ابا ممضعإلاق دامب

 موبيل“



 لقيا ذي ءانثيسارا إب منوف ظ

 م 6ناراجعيزرباق لوا تيا دره يف را ماعم

 7 رازبداعلو دراعه جبس 5 ظ

 ةكينمو داش انس دركي( ظ

 نيكول ديكس |مداىصل «؟ععلالاخئنانلالوملاو
 ونولا ةماَم ل فيما قواها عودت

 هم تبر مرصمجل 3 عيالنا اذ ايامي دادس
 ِفالادتال شاد ضاازهوداتشاهب ولاهم ٠

 ثاذصرضيبإ اف واهلا ٍتاَد اهرميرصابو ةلا
 - لازم العال اناذ معضم لاف مراولقلاةرغالا
 عجاد ةخل شالو توما اذ وصب فو مطفلاو
 هش واج /قلادانش اهنا ير الئَرطسعل
 اين شحات ةزجا سس: ذوي مدرلبلاف
 رمل هاه هانعم وو دوبل او اهلامجم

 دلير عير الا ذاناجسدل رص ع
 د6 0 3 قدر

 01 دوقشطتر ره يكد ىا داعل ل ف
 دكندرعتممر



 0 1 و 12 يدوس

 -. هومط لابي 0 بريل زمدبجل و 5

 هللا ىنمفلاب ردع مسرح اوؤكرع اليل
 1 12 روز كمل ادا جاف 2

 ْ كا كوه ثءاهزم ثالداثو لاعذ توا قي 60 3

 .اتوامجرالا هئاض ميو عس طم او ةكسائجا 0

 ةيس/ تمام رمخاكددجلاف عراتاونيديلافنانلا 0

 اوصخماهموقو داو لدفع ىِساتطْنِدْلَع ءازمثلد 39 3 2 1 رام 0

 صلب اهني 'وزملأة رم لكبار 3
 تصد ناو دايما هلا ماوس يالا و

 ريا سجل وو 7

 د ةايذحام ول ازاثكا 5 مييع هةر مملع 3
 دم يي 03 ظ

 ةلئءانممفد هيشتلاذامّصُو عاف ءازبخادل و7
 ميل ءانمم داما بلدإتر نادرا ةويواقا ب

 لاوتدلا



 ,يعوانوا حرم نيادهابلاةولامذدلاكربزاوفالا . عمل 7 هكر م :
 3 اير 1نانرفا ميشو

 رمل رج عيسطإ قلاؤكلاق هنا مكيشازع ظ 2و

 نال ل زلال فرس ئونعبجلمز ةعّيلاءوب ظ

 ةكرازع ا اغلا اؤ د ةودضل زعل اة ركو
 تاللؤد ازعل ام (يضداز الالب
 . 0 تالا مياتف!ه اكد ةراهطلاو :بانطإل ات غازع
 9 ا 0 ”انافارههاسش او نيرلولاريد مولا هدضو ماضل
 0 7 مول مويارسو باعلإ نمي دف ءايشعا هز ”ريجزغ

 5 3 انااا نزع بر ناقل اوبس

 3 0 اور  رياومم اود نريساخ

 د بح يم تاسالات اد

 هتسيعمعشوو هيدا مز كذ هم
 ماوس اقوسوو ةونا ذاب محمرتادنرل

| 
 0 2 1 ل

 ك2 0

 ياا 3-0 نيف

 7000 وا ٠3 تيس, 11111033396 ع ل نجا لقٌشٌا لل تسلا درسوسس ب سس ةةيحسسس_:7اتا



 : فاول هريتخا اتاي :هتيلشااماذا 2

 . قيضد زد هلكت ةق)ز َةَيلَعَرَرَمَت 2-2
0 

 د ةيطورفلاب ساصا سد لوم هشيم هدع 2 نيم
35 

 و 006 وو انضلا بوف اركارسمل قلع عدرم هل 0 صور م

 ئ نيود ةزنابو كاان, مورقطدإ زنا
 قرأ يدلل وزنو نالزاحلاوزكلاب ةناهأو

 لزب نيد يمج نهد ارا كل ركب ةّيماو
 0 3ث ذَو مجسلا نوم 5 2 ادي

0 
 ادا رقخ هييبزفلخ نم ماو 5

 دمي !نومركتالزبوتمتلا 22 4م
 يا 26 بط ومس نك اند نييمقح نرؤعت 2 ظ ا

 صو يواول ل نباَف تراول ل صالإف ناكشمارقلاد 0 لا 5 ايلا رمد ىا ارا هدو تويكس «دلجزع 20000 3 ظ
 ايو ثارول ثارتلا ةنللاذ بمالي الشال 0

 د ايها ترابا سن ا
 كارو ١



 .ثباكذ ظ

 هده ماسده#كي د
 4 . لانا نوبكومي دس نياك ثار 3 ١
 8 ظ 32 قالجماراو هيفي [دبابح < 5

 3 ىارلو لحم زع هلق كل كرس هد توكعذلا
 9 سابو قيااو 2م زو دانك ذا 5

 1 ا ١ زك تاد اترك اك دردتم نالاق ةويلاووب

 ا م , نيشللات ”كيرداحو ديال اك داكد عج

 للرسم
5 2 

0 

1 
35 
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 : 0 وام يت ارم وكر انعيسكا رج
 : 0 6 نانلالملا دهمان دس لس

 م ىو راتافكلل عج قرعصعااذصاقصتلملاو ل.“
 3 0 راو فصرلدجلا عنو يحال( ظ

 - 06 نب ةئىول (يئاتلاراقت م 0

 529 1 شا دم -+ منك قعد ل ناني ودل

 ا” يراك 47 0 نئناه كلعؤلا
 0 ىدلحتلو 5 5

 0 0 ناو ”اينرلاو 000

 7 0-5 0 ل كلف

 17 مديت عطور 7 ا
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 7 لين ميكي ا هلا كارل ازمالو
 ا و ظ

 نمد ناقتالقمي كرانيش كلاريفل
 قو النيبو (ناسالإ ذي ةمدلا ب
 0 هلريانسى د هلئين مدى قكذلا هلاثأب اهلانأو يلي ةيمأَ
 "تسوون الوب ةةظلاب لامة

 1 ذم ماي ا 0

 1 ةمافور لاسوو ةيدابل حا يحج وبحق ُتْدِكا
 دحأ هقاتدونوب هلو دح | ةباذغ برميل 0000 ا ا ار و اك

 اهيضدوُب وعر رج مكانا كبع م ناتأرقدط

 ظ بريا نكون اهيصن نايل ءاتلادكبو
 ظ مقداد ا دوكيف اخي صنب قثويدلهلالاصاب

 ٌ ضداخلا 000 هّبادعو كلغ اذ متيم

 برمي دوم داعم همم هيبنّدلا' أك

 اناوؤاولاو انوكدح اىنويالوزاكلابانمكدحا
 ةرق

 هب 35 0-0 عبو : رسوب ب بل - 2 9
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 عقاادحا نوف ءانادب ثوبا لدم اذا بزميالأ و 0
 هشتل اذاكو مدا عزتر بضل هبادعو لءاذب

 وهليلرازوكا 5 حا بدمي لسوبفءانصم يشرطم

 © باذعل حاز لبيؤلو هللاتانوةحاشوبال ٠

 22 ا افؤكحا هي مالوهبادعؤهلل غبي اكتيزاكلا
 8 طلال اديتتواي هقاثوؤ هللا غلبباكرذالا

 00ه لا 7 0 :

 2 سما اسااب اتهللك وعد هتومت توج حم للانص

 : ةّودايملا*”ء !عورلااهتستااب ءانعمت 2مل 1

 تلا  هللاءالببةرباّصلاهللاوونل ةركشلاهتااديجتب
 3 ١ وجر ا هتالداطمب ةعئاقلاءاضمب ةيضارلا

 7 0 هريس يٍكَب دالاهدحا نرلونهنيٍدلت
 ب نتا بط هناك ارز ةتلإؤ كل هتلاّدعاام

 7 ذا . ظ
 لح داو عارخ ”ابعج >دافامو و 1

 ىدجؤيإبع عبو داؤءانمموديكتليناث
 050 4هابل باو و رشي شادل ةبومس
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 ١ قالا اة يوكو سمج
 ا ؛اباددعو ةيكاملك ةيوتلاننهد دعب زم

 اهو حو كنوع وناس ساكو د ةياددنع

 ”لواؤ ياذا وح عرؤلتعكدحاو يأمل

 ديل ,ةدلوامودلاوب 2كم دايس ةئدلْنب ةروتملا

 راكاطعتدال معلا كن نو هضيشاول 0
 ظ ع او بسشلو ثعبلا ركبنا ذورامكلا
 اقاياعإ اك عن ىاد هالات

 ] قي نهب فا ةلص هلصدل مضمالا قو
 مناك دطبلا اذهل مما ف! بيبحتم ازا

 ترم تي نإ 1 سلا تو

 ا اطل للسلا انهو حتنِإوَةَدَس

 لرالإو تول نو مويازم ةّقَماندقلإ نزح
 يبا حار هزم ٌةءاسالا و ديدان يجوع ظ

 هع > 0 كر يح ماع



 لاك[ تحيلو اهريش عطمددل ىا مرح ايا انلرقزف

 م2 نم نالاه د دحإ تفي الواعد صقتيالو ٠

 لالتناإو اهدحا ندِلَو هيدرحتس وانما ناك 1

 7, هلذاؤحاةلا عاتل ادإب لا عجابوعو كبلااذعلا
 ”#« تااووادلبلا دديؤح تناو ىاثلالوتلاو هيلع

 امىدلاوو هلوزن ِليَبْيِم و دلما اذه كنان
 ظ "او اكّتاالاناهدح البداَناةسرادج دو

 وقلإ هيرب مضادلوابو مءمدابتهتيالقا
 نع( هلال فارل دامو للوامو ةمركعلاةىاثلا

 ممصعبلاة دزواممدل وو ثل لال وصلا هَ ظ

 دمج ضاليقو جولومو جلاد لكي ا

  دابعبال اق متل د اوحارهم ناس اضلْخَمل

 نركب سالم اذ ةيذلا هذه 6هتدالذلا
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 1 ظ 100 7 د

 ظ م 7 رم ب م |

 بمال

 ا ديان ليام لس ا
 0 00 سل

 نادحاعيطسال 0 العهدذحم

 ىاثلالومل ١ هيلع همرو عضي ىزألار دم هيسرد

 امئئالاة هان ا١هيلجر لع هبابمتنادكُو
 باقم هسارع ركيهمازلجمذ مادام كصناف دك ظ

 دارا اذاف هم جر عمؤلباقم هالحدو هّمارسأب عم

 ظ , او هم ل حملا ههجوزعبلقنا هّجارحادللا
 ايام نشدمب ٍةَنَّسبَو ىا بؤ دعا+لات
 رولا نيم زم فكاصلل ود ايزلبلا

 ' بتلف كاجو كامطاازعتذدسالاق 2
 ] انتحال 2ك ديو تءاقل ال دع ىلكإلاق <
 | لاذع يالا هلم تزن تح[ ةيلعب دقيننا د 3

0 
 داو دئحاإةرينعر دمي نل تأ ظنا 00

 نب ملكا



 تلح بلو دسل در اةتلاوحاولاوقلا ٠
 تل 5 لل كيرلا
 4 بسحب كلذ نن ىنعفج دلو معلا

 ظ ٌهلمضو هتيدو سل وأ عرأ ديجولاز عبار ظي | ٠

 هيلع هم كل زوم هللازوي 32

 مانايلو اهرصبب يميع هبرعتللا

 هذ نيد !هانيدعبو اهي دلي نوتفش
 مرر توكسلاد ارا 0١ لميس 1 ظ

 رايد تعب اًناعدح اًقيواا ةسح :

 اك مويَتاذ يئس ال وجرت وربط يد

 ايي وكلام نا كما انطعرم تاهت اب
 ةريدج نارخي محا اهتيدابولاو 1

 وقل اوريزد تم عني لاسر و مجاذ نش 7

 6 د ته اقبطط هانٌسو بمكب قيلاةداذلا

 سو ةداعسلل انس و هالة ةلزلَصلا

 لاك ةناطسل انيرظ زجل ايهط ممدصما3



خلاو لوبد ٌعببس مىضمج
 ْ ظ محط امدع 0 طئدا

  هالممرع دفا ةبقملإ دق او ةضرالازم

لو قد صولف يتهلَو ةبقعلازواكيذ 0
 - ا

 | يو ما نمط ؤتجام 25:
م زبد ترو طاديمسيبالاةةبقملا 5 2

 

8 0 0
ُمَص ةٌقيصراس 

اتاذ ]ب جوحو كو
 ا . نما ان

 قحكر

ْ 

اهدع عض! اهراناؤ لج! 1 0 1
 ظ ا و 3 لد ًلذ

 ْش | ةليعمؤسب خراذافتبانديعلا 2

كعك هلو يع تل لبازملا العد وبج ناكأك ظ 7
 1 ن

 | ورة كدمات تاق 000
رَت بوعبس تريلا

 0 ة دالة ور اًنلاؤ َةَكَ

 انبات ف ةبقعل زج ةديدش قدامها

 ةياوطارملا تملا ايضا 3-5
جتمعا ضهنلا

 قيد ادهن اذكروا م

 ةريص عاملا ةملا تضم ييشلازر
 جنا



 ١ ري ناو دومتاؤ ةنخلا قلص 0
 -تط اطخو ثيدالَك هيلع لهتهاف ٍةلفاا و 2

 ٠ هل نورعرماّدلاو نادسسلا كوشاهتاك
  1د وياكم ينعبجو تاما ربل تيم ٠ بك

 وتعز ورلاكمرنص رمل اك منسم ظ _

 ىرذ ل جرل ا مرطمبو ١ مسك مراسل ,١ وو وتعب 1

 ا ”اعيرطمو اداتنإو ل وكس اطجر لحي

 ةولصال للا

 نومك الع نيف عناكم(ةتهتدللاةرعصملا
 206 نينمؤلالعهنعاتؤم ةيالااكرسع 1

 كفراقف كبعملام كير دااجو 2

 كد نمذلا ةبقمل فار واجرم ءانبع يقر

 مث رح ااهدح اًقيواقاةندن هيذدَة ةمر

 ةمركعااة و هر قتعا مدل اكاماقلاوع
 قتعارّوز بؤدزأ زم بان نمدلا شرشف



 ظ ا لاقو ماحب اهل حا ازد بسحب, الا 5 بر
 قف هللاذل اهلا هلراةثمدلا جدران مينممب
 0 انعم ةبغسمىذ مونؤ ماعطاوا دانلازمة بر
 ْ 00 عاج ةموس هيزباشادا

 ١ ةفلب نزلة ا زيد

 د ولا امي ماد

 ١ وأن هلوسلوا وعل يي“ مايل

 ١ ا ا
 | 010-0 نا

 ءايشدلا نهم ناكمزاشل كوتلاو ناميدلا لع

 صارت طم رفعوا اع اهم ةيزقا>
 دال - ربل اا مطمن ئىم واكا ١

 00 دودو مواك ا ًاوص اوصاوت و باصملاواياليلاد

 هزحاهاَتَلسلَوأ ءاّرمّصِلا لع ةجزلإ نمي عملاب
 اوركرٍنْلاو ةندبرسا زمن ملا بعص ا مفشلا

0 



 ا م 20 08 ا 7 1 رة ححص اهاتايإ

 3 كتف حر ازع#دقبَطم

 ا يي قام حزجيالف داهلخيسال

 3 عا ةروساشبإب كل كيال هناا ةنسش ظ

 من ازهز هلال ةئأة رشح عج

 كلهم قرنمو قس ىرتتلاو در يلم
 ل م زئافم زم

7 تكد ةكلاهزكةيولا نعتبر كب
 

 ف خا ةهموعوا 0 : ]

 اناماه وحر لك يس حو ويرا اتاكد ةيارسع

 ةروساهرهلَوإَو ةتهقدرض افرح ن تيا

 نقلا نا نا ةلاذ طيظن اهل ريو ايي يسع رحاب

 يفجر اخو عطاوم وينر تعجل 1

 رثعتحإب (عن هتياشارإ ارش دبعنيركيظازع لاح

 ظ ةّيرد لإ تاطافا اقوة روحنا زاك

 نان عيا دناك اللد تجذاجمذةيُ اس
 مزق نيف ازم ةيصعمل او ةع اطلاوّو_ تاويل



قذ قدا دهؤاتتدللا
1 0 دءاهدرإل ييلاذرإ

 

 ] | روم ىوشلاو دولا هلام

 ظ 3 جو سمسا "دو ةيصملاوعاطلاو
 هم

 رن ردمجو -اوصع ٍءوطوىا سبام 0-0

 داق ةاللالهل هياء عورتا عئتاذا ب
 ١ لل مقياس دانا اهكاورمُكللاَمبت نوكيل كاهل دين 2
 الرمش احا مجيد ءاهلاور امثل كوم [جتَضي ا 2 0

 ,اذاليللاو ستي ]اهتم زم وكيد اه وص 1
 ب .لظلاهركردلاور ايلا وو راوعضلا ذازمياهشمي 20

 ةةوساهزول اج كلو هل اك درك 2و > 2
 ملدا يل بو (ًاهيننامو اىتسلانمقاو ءايتلاو

 هاهضيالاو ءامتهالل ةمجار الاد رت مقود 9م
 8 هلع اهطسلزموىا آه طاموضرالاب 0-3

 م مو مد او'رسعلو صرالالا ةمحلر ءاعللاو حا ده : ا ا ل يس ةمحل اهيلا ” درعا يدح
 سلا ملول[ ثييبس / 5-5-2
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١ 1 
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 وا نيديلاباهّيل> نمو ىااهبّوس ١

0 
2 

 رد هيأ ىلا هجر ةاهلاو 3+
 اوفا ليوا --- 0

 اناء فل قامو اا,موعتو رفة اؤمنتابواقأ لام

 دما ةواهتعاط!,قتو هسه دوت دعايات
 اريده لا قواعرخا, يت شا جرو ببجتب

 - تينيسللاةرساخلو اتارساقتواهتلالض

 رواها قيذوتلابايتتو نال ذنح اباعير لق نلا

 0 مالو مقل ٌباوجانه خارق نفناإلا

 بانملإرم اجيوزاخى احلف ادفلهانسم هد

 ظ | صارم اهنكز نم بحت لدا هدحا كفاح جلف

 عيرتالاةو اكسر جنم اهريككن م دعا ةناذلاو
 عبط ا لوملاو هّندا ةعا طباخ جرم أ بكر نمرشسإزب ْ

 نغم ةعجار واهلا مك زمام اهيئكت نم

2 



 ْ لانو ايت وزم حست ىاآ هيد نباحرتد
 اللا ةعجارواهلاو اهلك اوضاع
 ” اىدعاٍواَكاهسس نضال: ناكا رس عونا
 ا 1 :3 تيذكمانمم دوت بدك يطفو نيا

 ] ديراب مانو رين م

 محار هاهلاو اد نيخادم منان دوش تبّدكمانمم ينطب
 ب تضر و هانم كلضلاةاكك وعلا

 ٍ 2 تيذكييع مملح م:ايفطدوااويوفلجب مرطمدز د
 ٠ . ةرواعلاوةووقشاماقلاا ءانس|هبتشا تعبنا ذا
 )| داك ةرحد نب حدضمو فلاس نيرا وعود 8 وعملا
 | اهينشااهاع هاكر مهمجة مق امزمجو 2س
 1 اة دياضاقفاب مكر دل عينهالاق
 بلان وعس رضللؤم ذإملا كيريضبىزلا
 ع م نب نجر ادع براضإلازم داملا مجو
 ةتانهطالوسر هز اقف ةتيحو ةهسأرار ساو اذه

 )نسم
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 بسمو 2ةان 23انِبَعِعإق هموحل اص كاَمْنهَتلا ١

 ا دذحاءارنت١ الع ظ
 5 000 ل 0 ,وهنع ل نيرو ىب/

 كلذؤ راما زمام قس رج ا

 كيذا عج ارءاهلاو دايس كعب ظ

 د بولا اءاوكلصلاصمَو ووعي ديدات هوب 0706

 دم نك تالا! نعي اجدع
 ”راىآ بوم ها ضبا

 6 اذ مسا عجء ص ع كادت مكه د

 م لزم جزحاىلذ 2 هدا رج ناكامح او ةلحردلا

 ري زعة ماعز ععو رو هَيقباصانمذباعا زرع اا
 ىذا هياوزماذ هميغملاهتلاهتمباًتاص تائلذو

 ص هذ امهربخاذ وردكم هموغملا هثجبو كلذ

 سوو دعب سفاولاو هوبّدكُم
 يع داب مه اي كير طاصلاءده إد
 0ك مرت ند مهلال ااهورقعت ةداثلإب



 ١ ” يوسش اههنايجنت
 ظ نيالا زكا يك هدماديبصلإا ملا

 000 هلاباب ويضر دبع
 وكلا وجار ءاولاو مرو ميو قست قو

 ١ نائيالواودحا نالوق هن اهصعت اال
 ١ ةدجيرا ل كولا نوع مككلسا قاعه

 . لجومور روم اننرب د كولا وو 2كم
 ْ 0 000 :هونركفهانعم

 - لما اهلي مج ملا محار هاهلا) ولا ازصوعو اجرا
 ْ راش ي[دور تملا ةرر قدس ةلمقلا

 ' ايلاؤو يع اتاردلا هزيمس سجل نجلا
 ١ ١ نعوم ةنيطل مكن ينمؤملا عمو ةيكحتابا

 ا ( _ نورتو ر ىلا نايا د دعي ةيكماداكاروتلا
 ' ةطاهط هرجو ٌءوكدومبسودحا|جالكوةيا
 . ئةو حروق ارح ةرشعو



 راهيتلاو 00 ا ١ دا 1
 هو ءاضا| | د قاد ُ_

 0 3 1 0 تلصق 1

 ةيييسيسا ناقل زجونالا ظ
 :كيويط نر ب ةواذسل اع م ظ

 ماب 0

 وس رع ديوس

 طعام 0
 م هزه تزن قت[ و

 ا

 ا ظ
 مرتع مهرج

 نكلإو ف 019 ذعد

 تاير 1 00
 ا دي هسا

 نع نموا هلاؤيسف وة



 ةيووخررم ادراة ددكسا

 ظ 0 اسيا ملاَق ٌفرصو 1
 0 هيثي ناو دعو ىرل اهرادعو وجع 0

 1 ىاولإبقنصورهاشلا ايلا 0
 0 وها زرص)ا د ومس الاةضخلا صو 6 1 م اند

 نووهيسف يسد مسي هللالا هلال 15
 ث حت لاكن ناو ام .انبو ف واعيع د
 آف دعا ة دواز رايلازسبلاف ا
 ع كاع الافو ات هرلبواو ةيالا عت 00
 ىو لالابلك سس اناد بحر نال د

 أ١ هقلاوجتوم بركه 7 هتلازعسنم 1
 1 سيرطمنااقايلا كلر كامةنئطع يم 5

 نيروبي عرسك 47

 ١ ةيمممب:روالإ بعين نيجي <

 ١ ىدرتاذا ىذا هلام هلع مفندامعوآَمطتامو كا . 0
 ١ به ذوى درب ةىتولا موبرانلاو طقساذا 0 5
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 ا

 اذ

 2 كلهاوا تت انما ووطن كَ
 0 ايلعو ايراني تاعك هر داو
 -- ةرنطاؤيطم د وكلاو نا ياايبطوتلالشلاوعتا ا

 انرلا كالا ةبزككم بواَدَةَرصلكَكَنام
 ظ .نملابطيرحإلعفرخ ولد ةعسملاعويشولاب
 مونةداشلاة لهفة سيك بناة فلسا
 هلوفكئزلاؤش الا كاران[ نمياهل> يمول

 حلا ةريذملائديولاوهو هيلعّراشوهوكوغاوعم
 4 هنري طابلاةباسابالا جة ياو

 0 هللا: ازمة نماللا هبا هللا هلنحيددلا حاملا

 4+ اريصدرل هيو لإ دصي مرش 1 ا
 هب ”لاةزهاضب ا تعلق بْنككذْلاَو ع ةلادلا

 تاهزم هنمامز سل

 رعاوعب بكى ذأاهلذدياليقش نكي ونس 1
 ىأ دايتع تنام هلارعطءاو خودو (هئلاّتعاطرزع
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 وشر باتوا ويس اءاتلازع يو نعاّتنىا

 لإ زعب هبوسلا هيلع نّيجوهوواهيلعبوها

 - قتقيهللاليبسؤ هلاعتكيعنلا ايضا بلعب
 ىركج ةرعبزم دين دل ايريفالن ا دزطو
 كوز ب بسانمل ىصعنلاف نيلولادحاثللوج 9

 عدّيسناكو للي متم رشلاركبأبا تاعللذو
 ظ ركيوبالاًنخنامالا ا ايعزدكلإب هر زميلتها

 ٠ دش ةّيمالتفا#ت هللا. نامدلاطعائبع بوم
 ١ ركتوا4!لادف كبحاصو تنازلات ع هدضدم
 ا كشاف ِهِيْْم ربماإإَو هيت لاق ملل 5
 هركف الد ذخاو هيلا كهف دواكرشم اكبعربوبا

 مسا ما6ناكوركتوبادلا نَا يوبا كلذ
 اسم دوساادبع تما سالإَف كلذدعب

 1 تقنع الَوبملاَِو بعز تونز هم نيت
 ١ ١ ذيج ومن ا تعز سحر ظتم و لضنمو كل هل نم

 حان



 تكحالاب:نيرس الكف او دالك هتبرجاز ظ

 ف 0 لاا دانس ىزمتع جز

 قتال ةلانوتسنمدلا 1

 58-0 بسب هم تاو ادب قي 0

 حامد لوزن ببس ةيآلاا زجر سمى

  كابسف هلامطسع هلام كي كلا هلوقملا هلبقاعملا

 رج ةهنبزم ه لن عي حالو مث هتنا هو هب ديريك
 ميرال 5 - هدو

 3 > ةاراركيوباها ذر جنم و هانمه يورغن زمركدادنعو ا

 2 نم ءانشتسا نه علا كتر هجوءانتبادلا نحال

 5 86 نككو هاشم هنا عرش مسد هدب اهو هن جريعزم ظ

 2 - ا ]

 ٍ 2 قيس يلع هثالزعالا الاغا يدع ظ

 و فريال زوال نال ونوال



 مزه هيب 00 ايلا 0
 ةردازح بد همالكدربابصق )وهز مب

 عا. تاكو ةبإش ع يد حا(ساياد دعو“ 52

 ع هلو ورح عرومبسو ىدحاو ةياماهفورحو هلك
 ,تيس ةزوسلا نعلقال يس ز[زاورزعلاو لجو
 راعي اةكلالكو كم ئبب' تاخلذو كوز
 سي 6 كيم انياشنماولا دمج رواش و وم 000

 8 4 59-5 نال ةسرلادوعبملا

 وه 1 وكب ماوه حان لاح
 ل اوراتخاذ رايب داع طايل لعن اك ناود اضرك١ هر
 لذة نيرملارها دهم هلاسرلاب كتم اجر هيل

 تقديم ناد اولاكسو .ىمريلا اذهل

 1 ريا مس رتطدبو هدريسو مالو فص وو رما
 7 ثان امز نامل! ارعمزاا ىلاكد مجوباجاف دّيوغدو

 يتب ورانا كؤ دج راكب هجورحت شوو
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 الجد كديلانمدنم انتساب ١
 ونه ذاازععجانافدئاسم تاما
 2 ىنوضر حاولازعبجيل ضارب اجا ناو

 ىذزعو نيكل بوعازعءوتساولاة كاكاو.
 ا مان عئرتارعو حانعلا

 حنو اور رمل 2 نو مرت نسمي مو نييرغلا

 رص كل مت ملتجاف كاذب مهدربخ امر انك ادد ةّكبملا

 قندلابكومت اىفاكداصَت تكا حدا داولاة موتنلا

 - انوا سلع ماولشس واسم تاز ع الكب
 الط اطمو يملا نما : هن جن عاغإبجب مع

 امه شع زح اتناول رب صولا نع هتداكو ماقدنلا

 ةيمراعلاهتالزطف مد رمل لاو صر كل يذ
 حملا يدل اعلتد الخف مدلل نونمؤملو اخ
 تأمل ولاده هتدللوشنإنا اقم وانغ
 لولا هتلالز خيي ضيكم ئذلالا دف كيلي اج



 ل ولما للا نيت
 ا ميلا تاراتككا اربد
 انااا بوميراوااموررشع 2 وج

 دلو يذلا ءلل تدب 85ه عج بج ءاب تيما

 هللإاثدنادللا صاامض علا ل عاذ دينو
 ظ ا هنا هلعتنالا نه ل قئلع يباع
 َىاْوَعّس حائرا قو نسسالاءلت
 ظ ايمرل مهو الدجل مْذَسَعَمأ اذا و تكمل 1
 0 .انيربل وامل كت ومايا كيوان

 ا جلا ابد كترناكإبو كلذ نيا 135

 2 وس مدلل
 ونئشجةرونلا هوت هلياقا بج ازاوللاو 1

 ا داي كاوا
 3 :اادإ اذارنبع زال اقاهدح اًليواكا وطن

 ”عركساد!سفخال ال اقو به ذاذارهاخلاقو

 وسدد ١
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 كلير كعّرواممسللئاوحانهك ير كعّتوام
 مس مدد 2 هيفا ا ب ظ
 كضفباامد دامو كيلاجوانم كير ككرتام

 نينو هذ قزم كلريخ ة ضال كبح اَذَنم 8 مج هيرب بله
 ذل 50 ظ

 واوا طر زم: كل ريخ ةرحاللواهدحا ٠
 ييسر ,. مروع كه كلف

 لاق فوود مدل كلري> حالا كعت

 السل نبيمؤملا صو ناك ذا ضوسا شد نيكيوبا

 ري ولا نانوك عربرو املا مصحف ناكأ ذاودغولا

 ّي و اخف ٠ ٠ تا د 1

 داضاواوفل خادرامص اس ىنرتد كتر كيطمي
 كتر كطعدن او مضجب)افاضدحا ٍرجوامهسزم

 هل طيدذ وسل وتلا ووضَرُمةَولاو لا ازم
 لمالرل ابككاذ مج مضَرمم ةمالعلاو لؤل رام

 وسو لاثلاو م هرج جلل ذ دنا وبل
 مرت ليو اور سزن تلازم ميت كير ثيلعب
 ةرمنل اوةلالرلارم كتر كايلعيشة وهو ميارلاو

 "ودان كتر كيلي هاوس رمال ور ضرس



 اول زم كر ككيط مه وسو لركن او مضرتم
 فوسلهدابخولا بعالاق مياتنلا ئوذزف كت اوبنل
 يما ناو يو ابقي يزل تعيس
 هذه باي حأ ةاّلخ ىواذاجيديعل دي لاوطتف

 الوم لاض كده ومالا ءديئلاطعةئزلا
 ناجل ججملاو « هزل! اق ةيدلاهنهأ

 كرو ضكطو ذكو هانعم امرت عراصر خللاو "منسم

 .ًالاضكرجوو ةدعتأيام هيلعارلا وب
 ايدلتخا كّيضذ دع ىواذ كدحيد اهداف

 لاقي دال دال ماو مصمم اذ دجدا ”ثاتيف ل“

 ةيكرجملا همر عركواذاعتيعل دجحيملا
 اب كلو اذ ةّحجل العامي عدحب ا

 رب ع كجحيوو امره اذه نال طز اي

 ابد دبجوراهدح اسوم درت له 25

 اص قثنيب كجحوو كاتلإَم كادهقإلاص



 000 نعلاض دل دجصو ثلاثلاو كب ماوه 1 1
 قيم ءاصخ كم ينال الذم قناتنا

 2 ا ةوح م هزاربج ل ناك 0
 نساطإو نع مذالهاجىاةلاض كك دحوو مبارلاو ظ

 لص لكاتشلاو ث ك3 اف ًمسان كدح فحوو

 2 السلا عشر نيو
 الهاجكدجو ملم حباتساو هلارنا عين ينيك

 ركذلا نال اجزم اذذإو كيده ةعافشل اًةينيك
 نيب لاصئادحوو مساتلاو كك دعا تخف

 تدور ةيدلالاديزنؤت كرها
 التاهيل دجوو نسحااذهو اركي دم وَبي
 رمل دجوو موطبدلا هيو امسح هيك قاف
 املا زعارتك ك دحوو ناش لاو كينغ اهلا ملا ع
 دنجلازعاربم م كدجو وثلانلاو هب كغ
 كل دج ويارل او ةكمالملادارإب كينغاذ
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 00 وةك تلا نغاذ اع ال زعاربون

 اًيغار كدجو ورطفحالا]اقرماكلو ةماشلاو

 "ميلان افعلاطعااكاضرإو كهاق لالا

 الفعآسهتت ل ذزئادلانامواظتنلفى اهتزت 4

 اة لاي رطؤنب نوري نير ك3
 00 ماو كنور ا ا

 0 اوميضعبلاقو كيت ر نإرقباساو مطمب ظ

 0 انككاذؤقو ناههإبركشاذيا نرد كتر
 -لارع صح 3

 مكرونة 7:
 باولو ايم عاومل توا غم مد 1

 ةيكماهك ةروتلا هذع بغلاف رهدوصتمو
 عيساّملكو ٍتايانائاهناياددعبو تاتا

 هلو رح ا ثلث ةياما دن حو ل6 ل ورشعو 01

 لاحاروضو كَردص كا حرض حلا ؤجوذع 4

 0 ”قجوو ىرادا متي دادجحيملا ءانعم هلتبام يبي

 "ا مغاوال اعمل دحو هما الاص ا

 طررص ا 0



 كلل ظ 0

 2717 بت العترتلا ره سد جأرف آف كردص 06
 ا ووءرمبام هليلد ثأر دص لانج شدقوا

 كازحرشنل لا لفن اطول مل الذ كلسزو

 نين لااصدح بواد اةغلن هني غر دص
 كبلق على انو بلا ءحولإ«ةهنلضدبلق
 قبلا ثلانلا را قكلاع ذو عرب صد تحريم
 هللازاعدل ذو ةّصقازملم كر دصٍلا دل

 أتأذم ئيبلاا جوملا ة طب اكيمدااربج سب نت
 دمولانيب املس م نياح اتياخ م ئنلاناكو
 اجزحاو هج اقف ةردككملا هبءاطةظقيلاو
 ةفيطم يما ذخاو بلهاَقَسو هند زم هّبلق
 و بح هرم شما هيعم ناكواهممايموَم ءادوس

 كاد 2 مرمر اهيلق حف بهذز قبلا

 ادام هبجلع هحانبجل دار جومسم و دناهبمل
 دحإ يول هثدل هنا: و ةَوْمملا هلال هزم انهن اك



 0 1 را 5

 جرس هلق كلزذو ددصزم جرح او بلخَّؤش اذا
 / م 0 نا

 تمرجا ناذانهضو و كبل قوش ملا كددصعدل
 ملاوكل شلال جرشلل ملا هازومن اماهره اع
 دذ 27 0

 دردصكلانحّسد ناك هانعمؤلع تبان ادعصل

 > ندهن ع لقاح هانمم لش و كة ءاتمشوو

 لور زةاروغنمن اكمل ذ نال كيما
 ضل حاتامو كب ؤزم مدام هللاكلؤفيل
 ذاكر اهمايفو كوت اىزْلا هانم كملف
 كنب بز كنع منا كوه اىذلا ةيآلا
 ىلا رك كليالمكرو هانعم كىدركذ كالاضفدر

 ةردصلاو مالو لوْمسلاَو كاذالارنعركد اع

 و هقنياوسز اكَتح تاع هتدادترل الل نا ةداهيشلاو

 هلال عمدا دهر شرعلاقاسروع تريل اىزلاب
 اييتسملا عم اذ م هتاالوسر دئحهتلاثلا
 م دي نيران ديزي اع يرحل عم تا
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 هلا بس انت هلزدكسرطسلادمب نامل سل احس ناف
 لاقو دعدزوع انرح ناكل دذ حملت لمس عرمد
 ديو ةتالاةزهذإ نيروكذملا يرسل ازا ىملالها

 ه أ سور تن محو انااا ْ

 دارسي يمر سسلا عم نافءانسم ماوس
 مريسيلا ل يرسلاهللاهركذ سن ةخألا لو
 نيس [سيلاوٌدحلو رسعلا «رولوتتملا ةيدلإو

 رركا ذا فعمل نالازهزع بول انه وكن كف ٠
 2, 1 ميال 7

 ىعسلاو نينا نوكرركاذا مركلاو اًدحاو نوكي

 لالالا مح ثلا ساو ةركتلا وهلا بيوملا

 سسلاوم انة اذهلذ حاسس نانا اميلاو
 ”ةمعم نااصدحا تالرق هجء ريت عريب
 الوملاو ةغّرإ سارا عع تاوةنيدُجا

  ةجحاعمم غراو ةعيل] سربقلإ عمم اذ ىاثلا
 فام فج يساند نةايافب
 ىلا ةولضلل بضداذ ةداهطأازم تن ة أ هرحا

 ١ داك

 د
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 تاتو ءاي ديلا ةونصلاوم تيا مضل

 *”':ةولضلل بصد ؤةضوزمل اةودَصلإ وم تنينو ان

 كي امل بصن افرجولازم كنزواذاذ عيا

 كدكسلاو ةدايعلا بمد اذ ةلاسرل |خيليجزم تي اذاف

ك دايم بصناؤزذصالا اهبخلرب تع طازاف
 يدي

هو نوره زو بطراذ كندا و رف ه هاج هك
 ظ ا

 كتر لاب وال انوع لمان ين امان كدت زر 1

 نيا - ايس 50000 90

 0 سل ع 6 2 لرجخ رج ا 1
 تاياناع اراب اد دعو ةّيكم اهلك ةروستلا نه ١7م 0 ْ

 . اهفهرجو لك نول جبرا مالكم فالخإلب 0 - 7 34
 دلدو نيسروطو ءدوتبزلاونييلاي ءايشا ةعبراد 0 2 وول د ةنهلراؤ 6 هلياقا فد 22 وسلا ةااؤرح لوس تام ورجل

 اطدحا ل بواقا ةنلث هن نوتزناو سيتا و 6 0 0
 ا و 0 0 ئازاث : هي ا



 د و
 جتك توهزلاوازعؤت 00 ل
 5 ا نيباب نهتياق وا ذل لل ونلاو اذه يشن ذا ذاداو

 2 اتلازوتلاو باب اكيساميبداداو تونلاو 1

 0 واتس سجس
 ا ليج ة:هلإلها ناماو انته ولسا

 يو هس يواوعؤمالا
 نيتييوطو سرق اة يب هيدعىزأ خل طوهداًنيز

 (ىسوم هنناقكىزلا] بها هونيصوايب ص هللاسشا ظ

 ةي أو ٍرير يسم إجاءلل ذل ع ميوسو

 هيلعوزاز هل عر ئيمرجاقطاخاةيعإلا نيمكلا

 نين هللاميراؤتاهذ لج لساو ل بجلكد هع
 يي هت دازم هيف ونم ايات معا نيمالاددبلاو
 21 !جراتشردح | نب لداعبو لكلا !هداج الات

 الو لوري نكلو هين جاه نازمنَا ف ء اج ءاد
 طف هنم جرت نم 6زيؤح عبق وأط ا

 تي "اي

 كلر ٠
 ا

00 

 هايج

 هسحسإ _ن



 01 تولي ذماذهو دولا

 ركل 2 رحل خاخات دج دحااذاوت كسيز نلاناو

 . لل اهدا زم اذه تيل مرغالا

 ] ١ تشل تانج نيمالا
 يلق ءانئخةيدارامىشملاةاهدحا نواة ائلث

 قيم ةريئلازب ةريولان د راولادزمجبا ناشفلا مهصمتلاف_ر“

 < رهن حرسجلاا مرهت رس 1و1 عيمجناضالادار !ممضعب 0

 ظ 0 انلالوملاو ةماقل ال دعات شيع الات نولوؤودبم“ 0 2

 ديال تدالاو نيئملاب ةروصرسحإو مرصع اك 1 ا

 ءانلوطج وا ةأند در مت ءانمعالار باسو هريطعتلاو 0 0 0

 7 يلاعلالبالاناهزحاَل واما :كلثمد حلق بزنسا * ا 06
 ا

 1 ٠ هيف 0 ا 0
 لاق )00 الل جي 4 ار
.4 0 0 0 0 

 قائلا نيود م بيلا حجج ريد ا ١ 0 م

 ا 1 0 ايالالاةنمورنإلزرااندورىا نيفابؤنسا 0



 ثداع كظ21101100
 اسالالاةزبوغبملا# داقلات نيذامغم
 0 مج]روهتد انكلاو ديلولاو ول مكؤبا

 انين مانع اوم ياكم ١

 أمد 0 ار لا لا العلي طدلاد أ هديك

 اًوهدعبأم هياوحام اك كرلاؤاملكد مرافو اذ ثم

 0 هدسداميدءاغلاب هباوجتأ الفاس اربع نوكال تلا

 ىف هوني حا ”فلصلا دهسا ونم نينا الات ظ

 ذإ دا ةولضلاءاعو هلا عيجفو تقشنا ةزوبخأ

 ف دجال عن نيم مويباذياتاهالمخأ 525 2 ”عاطلا)
 يلا, دزللي كبد وقنريخو او

 ديل كيذكيىذايك هنساهدحا ندوة
 6 اف ناتلالوتلاو ةيعلا اياد ا نيتلادج 0

 يكمن دنردكمو ئتقاعا نيتلندم
 دو نسهر وعاشوا كك نر



 "يركن و دن كلذ عرفا
 ف نيلصا فلسا: كاكاو نيام دفا
 كشعلناجاعزحاؤ لاق ةروتلا نهيق 7

 نسبأمذ هوك ةروتلامفز امو صوم ناروعنلو

 قا 100 م نوايا نا ياو كارم كدكين ا

 ظ اما ,(للاوطا ىذلا مل تاز

 ميكلا]اقدلملا روسو أذا ةروس نائما ةروتلا

 كاملا م عيشلالع ل ز ناهز | عوير تطل هيجو

 اع هلّقلات ابا عيراوهو ةروسلا علوا

دوتنالع كزناملءازضلعلا همربعويسلللل قو ظ
 نم ع

 ةرونسلا هر هةلحو بيكلا 2 ةروس لاعلا
 "د

 ' ١ ثوعسنو نان همالكو ياش عمد ا«ناياددعو

 لوح هلا فرح زنا نام هيف كحو دلك
 دانا مد يل بج كتر ساما( اككتَن كالا

 دوم



 لوب عيضملاةو رديت ظ

 و قلخىرئادبت سسإب أ و ماظل اعط: كداو
 ونوم: وديةل طر اظن روم عب ةلؤتملاّنا كلا

 لاقي يذلا "نر اول دتنك تولع لان 1

 يميل اقلخمزلا كن بالو هقئاراق
 قلخ عزا كتر اسير 20

 كل
 يد د خيم وجودك ل عم نادال خ

 7 رشم طيس دوما لازم |رهتلخي م هللا ناد مدا
 قبالة هله مر رتلاا نع ئت زل هطابج ءاوارف

 1كيرو ضوعم كلو ولا قاس فأقام

 اعزاز هاج جز عذواخلا كرو مركألا

 احتبو بكرم هنإ تارمو تلا نكاد طالل عماد

 يبل "لكل ردانهمجملا مر سر داوهايرأا ءاينولا دهب 91

 اا ضدحا عرؤل اود فرص للام اش العدل
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 0 يلام دادي( ءانسم دا مدأنا

 م ءاىسإلا مداطعو لوتملا عج -اروضو كِإ د
 ا ”نوللايجتاضلا ااا
 ..قطيكناسالا نان لككلا هامان زمام م
 ز8]لليناطالا (ظزردجداؤ ين نعت
 وار نا طبل حقو كيلولميل «ثع
 لعدم ناك منازع خينتس هشة دثا د
 نعال كيلوا .نش اطلت

 ذا منك ليز ىعتادبدلات 33

 5و اداة وسلوة طالق ية
 ا 51 هللاقلاةناشلا دول عجل 1 ألا 0 ا

 2 مدمر امنا هير ف نعرع 1 1 0-0

 فييزام نانو قفا سان يش بك وس
 ظ . اندست نرش[ اوامناميس عجرو

 تهل ضمة حبان تو

 3و
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1 0 
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 يف ليسا يولسلا يسيل لفارس

 يي اذاوطئاؤصاذا
 ناك تيادارمبل هللالوسراهوّتص

2 1 ٠ 

  34ب بيوتا ايس ادا اوت 58 0
 ظ50 ' يبل داني نيرصو يطا ىودانسس اجب

 نر ااا اهنامبلانعبضعاو
 - كىربمهّزلا نابلهحول ازعل أ هانعمريود ١هاصفو

 مجمل نافعة تيحءاررعنل# اباهرحا نالوق

 ملاقحالك ىبنابهميضدرهتلاثابزجتبا

 تكي و0 غينللا 2 المبين لماهتني اهتني

 7 ال

 ميصأسي ,نذح انلىا عيصاّلاءاممسل هيَشلا

 ع درع انخاددأرا اوجد مر فِبوحو '

 نال عيصالانخارع انخارع لد عجم قمئرتمف وَلا

 م نعل هدشاو لدا باع بلر عمي صالادخ |

 تاع ٍة صان خ!زع هز ربميج ةبوقميجلنملف
 ا
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 5 ف

 ال
0 1 
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 دكرشم طا هلل! لع ةبالاكد كتل ةيبم نلاررك

 21 سمة انطون

 ةراولدّللإو لير جهت« جبالاةعن فيان

 سله اءزهاو نيني انَمَكم ىدام ت ل

 درو ةينابزلا عرس ةيدان عييلذ 2 هتلالزنا

 ظ دايز جانا حاول اقرا مءمتد١كوسدزع يو ع

 و ميَتيعْرو نابعة يصاش لازال اتي ا 2

 . لارض نون يدانوردابا ني عر تك فجاه يمد
 رانا عيابز ٠ زينا ينس هاوصج

 0000 ةلولهدو كودو منال مدار اوُعساع

مطتإل اي اهح راكم, نياب كوبزونو كروي ا
 ١ اانيعإت ة
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 ياي رسما زيلع (ئنلا توم يأ هللارصدءاجاذا ةروس

 م 2

 "ين (ئنلماقةروسلا دهاؤتهلذ كلرنا اك كل ذو تامّدقم
 اسر نيبهتلا ريح د عكالاَعِذ ,ناطاكوصويطن

 ركيوباعلل لوي هللا ءاقل يسلائاْسَيو هيك
 ماياباوان فلاب َكاَنيَدْملاَمْح حاصر لع تتش
 .ميلااذوح+انصاام هيت تنصل امضاند كو اوانلاوما

 انهؤؤ ووجد ئبنلا نايَع هنالركيوبا حاصاغاو حاص تا ل 5

 "شارات مملضفاو يالا ددصا عك ركمابا تالعإيلد
 لاق وطرد طاف ”ٌىِنََلااحد هتلارصدءاجحاذإ تزن

 :اخدلاملا اة طاف تكفر ناز
 ريب يافلا لإ الباف -كئونيإ تمنيت اكن
 هلو .دجوملع ةروسلا نهرسعن الات اقول هانا

 ةضالا



 ل جال نه كونك
 هللالوسابتمف كيرلي واو تلؤمسا كدمجو

 , ةمالعإ تلي مفاتن اكبر هلاك حا

 هديا دجب يتحمل هنتاي اذاوتاف

 هش واجا ذالزلا ةيلاعلا جالا كلذدعب تم
 ظ

 ةؤدوبمن ميدداهالتب كيش
 . كليقان كدت كرو هان اج كرست

 عفا ةرومؤ نغناك هلو باج تفعل فريز بلل اقو

 ةمارخ تامو كبندرم مقسم كاف زنا اممم

 امرا ةداسجلا زو 2-0 درو ل اباوت ناكا ثمنا تا

 قذرإم نتن ةيل اهتهل وزندعب مءمهلالاوسدردي

 تسحر ل ”مشبّتسالو اكان لاذ

 هلا 007 7 هلا وسل بيتس وةك

 20 دنع حواًميدق رسال راش ادقف

 دين نإ تركز بانج هشنلاو بيبحتبلاةلاوزلا
 ل

 أ



 لغو عار صا ارشت لاق قْنملا هتاطبعنب
 0 ر ىزمجتلا ٌيرعز لا
 عدن الكرب ازع ب علوا تدل ؤب ىودو دع

 اذ نومي شعلاب كيرحّصتلا مع
 لأتولذةيىسم مكيند ةدالح مهمل محل مطعمي مط
 نسالذ ةموعن م مديل كمان سسبالا دهشلا
 1 اسجد ولوخ امو كولا نياذ نبدأ

 003 رات دعزت تنكر
 ا وااليرتيواعلا عاف اهيغرباذ تمنازؤ تنك

 ةروش ماذا كامن مقد هصقئات دا

 مف مدل نمله ب تاير تيت
 ”الضلا ديشازعلاو ةياملا بة يفض ةائنلرزعلا

 ريدتفلاوءاضّتلا اههقذو حسوملا ادور ررذاامعتجو

 اهنالكو تاجا أتاياددعو هيكم ةرولا هزه
 هلو وتسو مشاه وزحو ءلكت وشعيو ثلث
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 ظ دولة زاب نيالا ديت لحد
 ظ دعس ءهناللوسدر 2 راسى

 ضعت ادب طع قيس تا هدرا 5
 بعل ويف لاخي ايءا بحاسي ى دان ةلذ

 ظ دعا غ بلغ ا تيتاطق بهي هيَ اقيوسملازم
 0-2 :قوللا هيلا تءاج كوبل الإ ظ

 ظ كتاف مودل هذ بهكأ يك ءاذ بج الإ كلذ

 لاقاومتجا ما ا ملف بل
 تطاذش بح املا يوتا احلق نا ”ههتددل وسر

 نياق اص علا رح كانو اذ دا لانقتصاولاق
 مذ نيرؤولا كوري عنا تادديرماهتلا قالاق

 ا موعدا انا جرشل نم تيبرقدلا مالح
 دلو ل5 هنئادلاهلاذل ولات يحل نجرلا ة داسعملا

 نلااعيضدوا رنا را اذاذظح تلازم ؟أغللما

 ”يفهتللرنعاب عكدهش او هلللالا هلاذل اولومتنا
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 هع سدس اياَيوع دازلا م ئعتللاإما
 رولا هز عإلزلاو 8تدّنلا هراجلاف تكسو مهلا

 تبنقو تن وو كيري مايهم دهام
 ةداتشمز بامبو ةلاهراجنبالاكو بمانا ادي
 ديم تبا جبور يضل 3 يسلحو اتت دعب

 امتاسع 1 ل

 هنلاثلالادلاولوهقوتاازهدل لاهو قود اف وشمو

 ميذويو ةداجلابهيسربو هفظيشميب هج داناكدا ردت

 اي ديب ة راجل ءامر دون هنا ويؤكل تو
و كنب تب عيقنرع هيدس هتلر عا: ىلذ

 لهالاك

 ببملاو بها تيت هانم ةلصريلا لا زها

 «انكاليلاوِسيِم مولع اذ ٌةلصديلا هيمي
 مث ناككيدكلاب 9 ٌقحاو تعا ذا علاوي وللا

 ماركالازعمإ ةرركك لل فلو ناد اماركا وكل الج او



 ”يموسأ نزل اذجزع لانه فيكون ام
 هعسابا ام بكيل تيللاو كلا هيدو كر
 لزوم زعزع تأ هنذل بعتجنا وهو داصلا

 2010001 2و نا ةلل للبت همس اةام تيل 14

 توجب ندعم 0-1

 جازي دلل هعنشم انتر يعمل ظ
 نيصكتيئزنا ةأرش انهزم راقت ولا
 مرطم) او تنرتو بمال ' ديتسارك ا

 . هضن تانجو !هضنلا عجارارسو بههاجنووا
 لاهديجلازعوب كتبو نكتار اق هاري تيحاك
 ةلالاقب تلكيبملا عونا ةااطماب

 1 دلو هلام عفش ملا
 ايم ف يدر .,كقويو ةييدعو 4 لات رج

 بسك لان همزنا امني دلام همز اجلال
 نم هلام عمعا ام ةيلاملا طم الاد تيب اء غمس



 يال نجس خانوا تتمزل دا صمزامو همانغا

 22ش 7
 داراتلاب تيلصنو ًيلطو يِصا هبط ومعربنلاب

 بؤلعلاعصؤ تنام( طار اذلارش بع نيركاناناعب

 ىو يدم هرركت نينبؤملاةصقُف تناك ذاع ازكتمنروكم

 ةيمملاو داك 95 عروكت ةركتلنااممو ة دئافلا

 ىآ بهل تاذ عراض إل هلا هيوكيذل صاج وكت
 000 قلي 7

 و ضروب بقل لهشام ية 9

 نيش اةيعا

 سيلا يضفوءاددا وبرك بعلو بما نافل ضع

  ةيالاسو زاعإرلا ءاعلاغر' دالاونما تنيك لو وم لاوزمطلااو

 دي طحو بكام بوس اهلكت يالا دال ا.

 رد اي نما نتاعك رون 9
0 

 محن نايفسدلا تن ادم نيارح



 سات ناك اهناءلل ١ و منال ا

 0 ردرملابهكلللوسرراعت تنأكو (ئدلا

 عيالها م قراءات تناكاهن

 ظ ل يا صأطبد هررلل دحا ءاطيا كم عوذلا ءاطشرشا,

 ظ 3 0 ريع تابحنؤلاةهلاق لول شك كدحا ا اطي

 ٠ نع جلع ا - تاكلاةئدارهملا 0

 ظ " 0 1 مق مايا نيرا اندم ني لازيع

 ريك ةزهجرمأد اني دمت بعد ةقمواط فلز

 راهو ,انفعيتح 1 1

 بطش حراما و تهل كا نذ يللي ت اف اهنعذ

 اشلاذ ضمزإ حاهقنيؤ رع درر نواعم
 ايجذل هيك 2507 دير دجإم هليل

 ظ يلو هي "لامع ع اهراس هر ىرتدداهرب زم جرف

 خنعا طنط ناكأذ كيج 1 الجرو دايجا همجم
 ١ )هر كا

 انهلر تيعسلاج بقوا علق بوط تناكأذ ا ءاييج- ماد

5-0 



 اقر وسلا ذه تلت موتا تااقيزيصو ةزجج ةلوسلا
 !ؤوريص موكل زعتبوميب عادلا نا مهيبتحا درامكلالع
 افلإم تيجو ليج هنأرسا مانلللا غلا

 م هيحرمزاكو لكلا لع صلو ب | تا هريخا كانه تاكو

 هنزجيم هوبا هيل بهل تا ذرانما ويبسم
 ناو هزاقاكو كل زن كىكت يول هال هيت هود
 روم هك دسم ني هلا ةاكن اكو ذاك ين ١

 انيركذ تتدقو ةمسئراو بحكي رقد ةنَوشَو
 ليس ىدراسلا جدوبال قو ةروسلاةنحل داع
 ضدي مقا هش اأو مدلل ةفيوخع ايلامب

 « لازم ةعامج هضاب عضو عريظن ماللاديدشنو ءايلا
 مصلعيو قا مبل هلو صيخخرباو ولقد دي دشسلاب
 د هكلادب_ عز معمق جدلا ينال اًبض بطل صج
 يمهل ة لاح 4بزماوةب كة ال قو بطلا تلا تإماو
 تيل مالت ابا جبر !صولخالا ةروس نومالب
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 در الاطهار دارين صل كلاب

مج مارك تابارسحزفو تاأبا جيبإف اهودركم
 0 هع س

 لخمس هر ةروسلا زهق مر وعبزاو ع ساهفووحو

27 
 ف هر روس تيوس هما وفل تخلو صول خال »روس

 ريل هيوطنامدع تا غنم اهأرو نم تدل مضل

 ظ 0 هلذبلاةروسح يهم متلاقو

 ا روسو ءكرابملاربمتلا علا ة وهند باذعز مهم

 ظ #0 رسل بيعلكنم هنن واخ اريد اها نمرذل

 ظ صااهش لزج و نعمل يملا رح ةروسل اهرهدلولاو
 "قرص ار د2

 اون ةصلا> جالا و ةرشالا وايل كذوا وويدلو ظ

 زرع ةيضراثلاو ةنطلراو او لك ة شعت ووزجم

 مرا هرم هتلاءاهعاهطام دّقتعاواهّقزم باب
 امل

 ظ 7 ”وائور# ةروسلا ضف ناعم دان هرانجلاهئلاهلخ داو

 0 دما دح اهتلاوهلقلات 00 هللطر

 تأ س3 ااهيال اعثر رعت :بلاطالا ندع ناكورو

95 



 ثلْثٌدح اهقااوجرف ازال تاب هن مجمع 7
 اع هراكم ءدتدااوسر تاز عرسشون ىورو تام

 اجو كاله لينيادااَمف مهلئابح م اكل 2

 7 يب اجلا تف غلاف مريزملا ةيوعم نب ةبواعم

 ليلاجم مد هثبلل وسي سف «ماكذلاو لاي موكي

 كل انع سام 2 ب مع هتحلل وسلا م 5

 اكو او ل ناكىحهتلاوهز دا
 م1 ماو 4 9 ب هنلازوسر ثعب سبيت الافيشام

 دول واتا لع
 دح ا هتاارعطةع يبل مهم ناك( م

 ىلع كح اهلا مخ شلل ذي.« هتدالوس ربحا درصنالذ

 دراج ةروتلاةذه هماةسا دارا فا ساسأإلت

 تكيمتلاّن امال تلاكض كوي مدلل نا دج! )اعك

 وسال اكو محا هلئاوهإك هيب مده نب وتلك

 اذهامإ الاعتدح !هتلاوهؤ أه ٌلحر هتلااوسر

 5 تا نارا خال كلا 15 كلشلا م ٌعِرَبدَمَف



 ول

 بواجاقورو .ةىسلا ةرهؤع يطرادلا وب دوج

 ثلثا 1 نا راهككحا» )5 ١

 د بدسكوم
 ع و تدشن كلها َمفاشكَحف اعلا

 لذاك قدقفدس يلوي أةندإا
 دحاهتلاوعر شي ارمنأ مزم مضر بلاطاوا نيلغلاّدو

 0 ةوررغ

و بذ مويا ذهبي دنت روشع ظ
 اطشلاى وتحل كيل

 هباحك لاق هنأ مع هلئاطوسمدزع هاد ,ولاطب لك رو

 00 وع سلا

 عينج تمل تايقر عاو كل زم م مْ

 نم الق هنن جد هقلطجإةمجمازجاَ هلا
 ا يذاع َبَوُمس هلنالوس ووصل كلام

 يي يكس ةَنِضمَعُي 00

 تاك علزن امامي لا وشسع ناديا
 ةروسو ةروتسلازهدلش اماخلثوا يتياوا ٌةيكولا

 خاب دلمزلا عيومبس اهمال امل (مندلا

 وأ



 امسي لرسم هع 97 مك

 ل م”وبواهأرق انمي عزمام لس وع
 ىلع هلقلل دا كتاكملا ًةدحا اوه

 ولو هاع هلل كلزتاام 1 هناكذلا نماَحْأَو

 املتخاو جاف [مقدل ةللاَويدلا نعل إ عارف

 تتهم سا :الاهنغل ونت
 ولا ةحمج] زن متدتلا ٍلوسرل دويل لاق
 يييسسس هيانربخاف

 مهااتاتلا ل وعلاو امجوحا اة رولا هذه
 1 5 ١ هللا انب ةككولملا تلات بءاإَخّريْشم
 1055 هلا ميل ايراصتل تلا قو ختان 200

 لاكو جيك كسا ٠
 تلداكدحازمو ادلج مل دلو هل نكي ل ئىادإب ل
 كود ح وفك نكيلم رح نيسيعز ميو دوه
 تاَيضلاق ثداخلللوزلاو هضلخ نيله نكمل



 كتراتل فضاولاو معو اما دوهملا تاهل ذو

 ارب جاها جات زموا بهذ عجرم
 ام ةروتلا عاتقه كلذ اذ هعردبو يحازع

 هللزوبإ ف يم ابإاق ديطدوا يهجر ماولاق ثلا ازعاج

 ظ اولاعثر ىّصلا مدان مذ جانيت واحات .اولافثادحا

 دحا وفك كيلو دلو لودلي ملا ةفرتع كيوونو ثور ظ

 كَداَنالاَق هناي ةضبازعو كد وباكدر مجبارلالوعلاو
 هرمون

 ليفطلا يءاع هللا زعم ءدتدالوس: لأ زم

 ظ اولافكم ”ئبا وعل نرراعاوساييزشلا تالذ

 ١ تيبس كلرابا عبر تفاخر ناصع 2 2
 تل اك

 لل ل

 1 هكا طوع
 ١ ا س06 صار 2 <

 ١ نإ مءدق 3 بوز ءأرما تميوه هناو

 ظ > ساعو مدر يعتبْح سل

 > ةدابجملا ذم ودل ةدابجزم عون ياني معدقا

 0” خاهذ نم كر ان طص اولا و يناث هوهسرافزجرلا

 خنت



 لري ازموا سيدال وزوياخو فدحوا ةشذ
 ثلا حس دحامهنااوجر5 تهل الزنا نوه
 صلو كينرد مويا عص لوتسو ةياملدانلاولاعش

 دول اءلملا نإ فا ملكان وح موز نكلو عوز
 دعرلا قي فيكؤسي مع تاع يافا ا
 تاّداّصلاو تاختااو 6تهط كزلاذ نونلل جيب

 هكّبرراب(نتهقدانا كتي ةلذ عك تجار نافص
 توارد! ضدلاو رؤس بيش حزول كتل نا
 ع يح وحرم موقد دل انجل كما نا قراشلا

 اما ار وكسر هل كرشدل دحاوبجو هيلا جاتخيزولشلا
 دلو ربو هناوعد هترن دحيم :اع)ارتام هلإةاولاَمذ

 داع وايلد درا نييعبسو يابس علال زن اهلاضاانا
 رضانا لا الة حاودلا أو هِوتوغ هلعاف العميل
 راين اوزيل والتخاو شو الاوت ختامها

 اج ايه كي عقر موكخعزل هللا دانك
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 كلف سرضعبل اد دحادتلارجإ ف طوق كلزكك يال نم
 هاما هئاازعإلا دم وج ةروسلا نجزم :لكزكد حادا

 دخيايهرقف تباثوغم ٌتبؤهز اذ انيمدجو 3
 هم مخلة هافتحإ انزع كف ناذ هتيم 2 ١

 0 كبار جنم ليّصلاهللاؤمم 556 3
 افلم كيلي مزقف هيرشو نظر مرق اد نائم اج ديد
 بلمس اجلا ناغلائس هو هإ كرس الدحاو دحا 0

 اهو ةئكلامدحا هتلاوه)ة لاهو سا طي تتوق 2

 هيسحم ِهدِشللادةهللا ناانعز جاوبت هِضةثاعلا

 0 :افتالاو 0
 4 داماك جدل مج تناف نوبت يحن

 جوع مرطبدلاقو ات مرسم اوه
 ٌدحا هنا ذؤ حا نهي دحاو ا
 تافصالو هتانكّتا غرس ءانمم هلام 5 دحاهلاوثاؤ
 1 يحس

 ريو



 حاسد حد حاال يس ين“

 قحاؤلؤمالو ٍبؤمْريعدح ارزيميمدلو رم ْغ

 ضم ا

 2000 الو ضرعبإل نموجالو ءزحرغدحا '

 لعديد احا اوس دحالكو بحالك زعنمشسم 06

 هاد( جاد حل ديس نمد او محا

 'ظ الولاة حلوو فيس لاو مص ه هجوا

 فس! جس ىزلاداولا اما ةزيلباولاو ضيمتتلاذلو

 لؤيدم مذ يوكو دحاوأل لاهيا هاذ ف
 لابو ءزجاكفيعضتإازمكىرلادحإولا اوف صنلإنو
 ٌثحاو زجل تبوح! ءزجهيلاضي إتك ركلو دحاد

 االو فيصل ا مجي) بم ىزل ادحاولا ماو

 نين الا ةحلو مانا هينا ضال كفيمضتلا
 لي واو حلو ننال قذر تضع ةرينكاذجا



 دج نامي ذاهنالفيصتتلا

 رخاةاشاهيلا مط ل هن هندل فيوضلان لجددل 8

 ودل ادحياولاآّمآو دحاو ناشالاّميذل

 يمال دحاو هتاف ل1 طبعت, ىلا

 وموال مرض لو ماكي هين
 افاناتخا ىملادتباك حو رع هلع ام راصل ام:

 - قفا أوشك لاجل

 دمملا كامل ]اق دحا هقرغر سا ىنالريبكارمتلا

 ير ادد دو ىفساطت ىزلادسلا

 لان هن تاشتسلل ايلاف هيلاقرستلار يتلا

 و هلافصت ؤهراكل 0 !ةططالا نيوعلاف

 دف لكك ىنلا ]احتار هلع ؤ كدة ىذا

 0 22 ىنلاِي لاه فلمت ىنلمكفلو

 , رةدانقلاةريصبلاعيمتسا اه يس بدلا

 ةرابتزعت يشكو, مهقلخ ضامدعب“ :ةايلإمصلا ٠



 ىنينتبلا تن هريضوإلا مطنال كتلارمملا ظ

 رج ورح بحازكهيلاجاتحيوب دبحاو ليكرع

 يش لا اذ م ىئاو هنافص ع جفاك! هلا

 ”ةيعلا# لازيالو لزم تلا عاللادمتلا
 ىذا املا ةمْؤعلاف هل ىوجدا ىكزلادمّصلا

 دلكذل لريّصلا ناكل نيالاذ موس ذم عكمحال

 يعل ناتحن لتأتي ةيح3 >| ةفصءفصُوإ نيل

 ْ ال: ىتالرزلاب عيال و عسك_دعال ىذْلا

 دلىزلا مصار ابنسل ل كراذقاذأل هوك

 كن مدل !إبر نب ناملاق هصلخجزم تحا هواه
 لوطا كىنلادمملا كارما ةَّئُمالِق نبال

 زا معنا ههقرملاوتماز طلاق

 ظ نبدا هئاضملد اددلو هيج بَِعَم مالءاشمإام

 راصبالا هقول ىزلا هققرعصلا كتل انع
 هدد عيش قكور ىلا هاج ال ور اىكدذلا كدوكيذلو



 ض1

 ٠ ردوا يقلا ةئللاو هدضاو فحااومكول نكي

 ١" دعو ىبمتلاو هندصنا داريا وكس اكو هرممانالذ

 زمول( كك كاك لا
 ] لافت و دن لحم زع هلل ضف ولون

 ' حاط عرب مرنة ودوام كوكتال منجا

 0 رحارعشر ةئادلب بسم ُُى

 0000 ثريقرلي ل هلّبح ةياود قول كلل

 دلو اراَثنَملاَ هوكبفربب وشادي شيما
 هتاللز فلل هيرهزغوورام ار اكلاهيو اوم كوكسش

 نؤكد هك نير رف 8

 لجو الا ةذاقم هين اهي ىلأيداحشمولا تعيزانم

 لاب مزاطلسمز نضتسي جم دارنالا هز هيكيلادابذ

 ”اردافتشاروذ عمطالو داعب كورال وكسب
 "ليعمل هالو ااه :نيلددلدالا

 نوي



 سل ل

 ل م وبزحو كللوثوتع مناللاو كيلا كيباقذ كوكي
 ولولا طقم وز صملالاقو « ااقو يفرك الفانوس ظ

 داو ابعت ةسكويتعنإط
 هانا كتابا يك 1 ]

 ووزهلاهنامتادقضعمدافلا كرب طك اتلادةرزلا ٠
 ئرثوايممواوث 2 ل ادداذ هروب

 "نا ندب عيارلاو هجيودلا كلذلا زمنا
 نسمانلإو اواحتلكا الاتيان هرب زم واهلا ويوحعو

 هاجو ت تباثوب راسل ازاى سكون لاء افك
 هتلاوهردو انكر بل سرملا جرو تيد هللا نيما

 نينكتلاو اتسااز مر فر صلو نونو لب دحا
 ” قع و هنااا ز ع دورها لاف وار زم ةأْك
 يم ةروسلا نه مرح اول اةللاوه إدوعس هللا
 ادمان ةدانقلاةكرتاولاد لئاهمد نع نذل
 ورا شع ه. بيك حا عملا ة روض



 ىنلاارعلا حايل مدلازملا اهلا
 ٍناّيوسلا ناتو تعيس ارو تع ديرسي
 اهتالكوتئاةشكحا مايالعو ناتيندم

 دو مسا امه فورحو 00 ةئولت
 ربو تاي ثسدرمادللاو تل دابا تو نلوم

 . دالة ئني هباصإ "بلا لعةدحاو قرم
 (ىيلاديج نورلع دقي دوما يالإرم
 ظ _دعاناككم تحوءاحزا اضقملاو ما يباعُي

 58 هب تنام .سأرلنعرخالاو هزحر نع
 تأردنع امنا نانتاناتانا (كلاؤ تأر

 لورد 20511000 ادن تفلاو د
 يلا ل يبوبطم تالا لحل انجل باب لج لاح 3 7

 يالا ىدحهي سما ياهل 2 6
 وقفا طا 1 ريلي م. لطش شلاق 20

 ةهيالاتنأمراىذ ل كارت كلا وهن او

ِ ٠ 

 .٠ ظ 'ج '/جح



 ىدئب ثمل ءافيسيزلاودعتعبنالاةامكعوت
 مي ا هيذوام ناكواها خا كربلا كزتو ٍناودا
 .رديإلابقدهرنتناووبددتلللو دوسيدال اا انما
 هل ةقددحي هةر | تبع 2 نازك تلاناكفن

 ويح بدسم

 تكره بربح دلل ١و رمي

 تكيفشل هّللاو ندأع مات كينيا

 مخ وعامر

  ديبلو رح( علا نأ كخةباطدغ

 قع شع وحا همر دوهيلامح
 نكذللبكو معي 0 1

 نايت لرتراهي لئارمح ءاغ مآ 2 ادا
 الغ كملي ةياؤردعقح اه
 وص اكطشنشيو (ٌئِنَلا ماتت هها نذ اهلك
 هشاخسلاو ناغخ دوامة نهري بلاطتن



 او هد

 نجش دحام“ مدلل افيرقو نالاَوت

 رهن تتباين بلاد ناتو تلات دق

 هد اذكرممل - ناي هيئايسلا ذدسب يل ١
 مهو هللا ُد دوعأ [يئاد لق لفه زندا زا

 موو قفلت كس اة مسار

 راثلاز رج قافلا ورتب هلال علا ور بريا

 دان لة يشي مدجو رب ىلطلا يكاد

 «نككور راتلإو تحولا هوا َءَر :م ءراعسملا

 ماليبو املا ' 3 مت لملااَتمنا

 لقولطلاب كت ضر 1 اعلا
 ظ راءالهامرححاصدباب خانات تيكا

 لادخ زلال م لنا ءلئاريجمانانيكت |لاقوسباذعة توم 3

 سلات ذاذومف كديكي را نمسا
 تاروت بيج الاقو اقاوولذل !نييروتلا هل عورشم

 يبي ان ءمّنن الود



 هأب اتا وقام دلال ئلنل اتاريس انتلازمعؤ 5

 ا” عين ياني نيبو لفل ابيجتبإلاةو قناع
 0 تلو ناحل زعت وفن ماحالاى اتت هنلا 0

 _ اهيم جزم ملكزع لف شي رالاعطردلا تنزع قلذني

 ناار الا ةربلا لزم لط طر شااطانكو
 طوب نول ا. ميزم قالا هواي انوش جب

 لدا زءدىاقسآنّرَس سمرنالاد نجلازمقونهي
 تيرا ذارا هيت إبونمؤ ليل ماوس شد اذا بقواذا
 قعر زمر ممعمبلاة قالت واذا اطال ةمرشملا

 بقال ةغاذإرإللا هتابا نمد قو اذا
 ظ ةمرلاظ مرسلا ذلوميبقواذا بايرينإلاقد

 نتمرطملاة باغاذا بتواذا ةداتقلاق كسو

 انادغمكاة لت واذإقلاءاوسر زد ىاوسانرش
 ليلك ان رم اناا دلو واذ ل بلاشر مهلا
 تلا ان مريخ مسد لئاالؤافراذلا(نيئزلا



 نال نخجا قلو قمت
 روب ن مدفع نيود ةهجايلارحإو سل اوهو
 تان اوبل عس نلاوعرر ضان كلذ
 لا اناره ايلات تيقنملا ل تلا
 كغنلل كلج بدة وك هةر ع مِدكِع لانو

 دان همس د يبفرما ظ

 تموطيإد نزيل رعوع ندا انك تغفر

 نأ هلع تساحت مو دقملا) تانانت ارش

 دك نلا دحاذا 6 ةلام عايل اش
 قوملاةيطعلاق ةحاولازمو ةّسياعز خرم ةدحاو

 و هثرع واسال اره دس ا ذل ساو يؤم

 ٍدساجإ مجعد اذا دلو زم ممتد
 تيوب يللا الز لورود سحا ذل ْ:

 23 لغرب ضاءا سال بلل انا زفتاك
 مايتم الاد هليإَت تربص ناذ

 رس



 روذرسل ض2 1 0
 1 يللا دلع انوةبوتش ا لدا ظ

 يام واستر ماهوشايفلا
 يسر مسوممسل ظ

 ظ محصل طا 0

 ريو كلك نوعا الكو تاداتس هتاياد دعو
 سانلانيؤوعالذ لجمع هواة رح هنومبسو عسل

 0 0 ووسع نيج
 «لسرمكمامريئزلا سكاس سال وذاهب

 "ألمع مهةرحعومبوماذل ملاح [ساة اهلا لانلذ
 تاطسل ام ن اطل ارسل زمرد لاوسول جسم ناجل كانت

 اوكف خعجرم نحاول يع هئالبرتسدلًساوسو
 -انل يري ءمتين امع هّيبن6هلالرم ازتاقمزاق ٠

 حيريزن> ةروصا»ن اطيل هو واو لاّرسزم



 اذافمانا ةتهنالل ات قوملإو ملا كيرلا

 اهيشاذإو دسجزم جرو شتحُسمملا هتلاكأ
 ءاحدولوملانلو إش عدلا] اق فسوف هبلقولتبا

 نوجا لامر دئولالق تتقئاقاطُملا

 لوسيل اةءاسش ثسحمذ يال الوز

 - كلذلف أ طيشلا هيو هادو دولوتزمام ممتد

 0 ليبسالهناف مالتلا «ةكع قارب اج بالمس
 ناطشلا نربي هئيبزمج 6من تل هلع

 نماطيس لح او او هج هتدَج ءاغيب نيف

 _ ملتح هل ناطيغو كلل ةداقراة ذي دوسول لل

 كيما اذاةرمادلاطو دس زيوس لا لونك
 ْ دردصؤبوسون ىزْلإَو سوس 2 سيح هير

 ظ لق نيلورضالانيطاشزيون سككس
 لجؤعانتهلوتكعرب الذليل انزل كا

 دوتاذلا# قال ث يعزم بقورم يمت

 8 رصخ



 يانا تكول ماكل نيج لعل اذ نجار وسور
 وعامر دنع الة دانس ةروساال والمحل ١

 لي ماج اركذو نجل مجة تاو كلاو ةّدليزم :

 :امالابخيرميرلا هجم فس تخضع

 مل انادي ماع نبهِمع ىورو بصتنا هجيو

 تريذوعالق امكلخم كن "اي ناتروس كتاف

 نيروسؤعل كا كتاو ساند تردعا)ةدولعلا

 ٌلتعاعالام ثئر تاق مهنس عللادن ع وضرالو تحا
 كيلع هللا مم مع هللالوسر تزاعإل نافعا نع

 2غ وتااحب علك امهنموض وا ذوق علي ذوعملاب

 كيكيامتا كلش ةللاو مام اقرا ةااملا

 'يياشلا تغلفشماو سائلا برر سّئابل لها

 مقشر را دل ءافَس فش ءاكانشو] اءافّسدل

 ادارا اذا معهتدالوسر ناك, عات هذ اوضر ةثيماع



 دايز اهفاشنتف هييبوجمولادا أذا
 رئاسو هّسأيو هنجو أمس نميؤوملا و

 ئيسؤبام نيتذوعملاب هللابذامتسإرس لاو 1

 نيدوس< ومس يميل ]اق قم ةنطاتملاااقدل

 ١ نيتذوملا ضار لع ربة بقع دوقيبيشلا

 ظ فاملاله نبك فدرو هد 1 الكو تارك

 تدين ثدجوامالاق هلللبعرب

 نعام الشمس ناطيشلاىدي نايو

 2 -تاقيدصل ركب لل تلقب اطدسو نمور علا
 لاقانتواص سوسو الانا عيولوتب تاصّتلاو

 اهتخإ 3 حاحا صللاعضيامماقّرص



 فيصل مارب” ةولاخالا ينسب بترك ”؟ 1
 ننوخ جالا فيطألا هند ةعبإل جات اببزملا

 ةلح بخ ةئيدم نكس قربلاهئلادبع
 اازسحاو ةيرئاءادهل هتاغغ ناجي وك.

 مما رار مباهتاكوتلاشر هيلا
 عرتسع رس ع ويلا ءامدرالا مود

 ضال ا ىذابج هشيم
 7 . كوالو نانا لمد
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